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 التعاوني للتأمین المتحدة الشركة
 ) سعود�ة مساهمة شركة( 

 عي الحسا�ات المستقلینوتقر�ر مراج المال�ة القوائم
 ٢٠١٥د�سمبر  ٣١للسنة المنته�ة في 

صفحةات�جدول المحتو

 ١مراجعى الحسا�ات المستقلین  تقر�ر

 ٣ – ٢ قائمة المركز المالي

 ٤ والفائض المتراكم التأمینقائمة عمل�ات 

 ٥ قائمة عمل�ات المساهمین

 ٦ للمساهمین الدخل الشاملقائمة 

 ٧حقوق المساهمین قائمة التغیرات في

 ٨ التأمینقائمة التدفقات النقد�ة لعمل�ات 

 ٩لمساهمین عمل�ات ال قائمة التدفقات النقد�ة

 ٤٩ ـــــــ ١٠ إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 ئ�س�ةواألنشطة الر التنظ�م  -۱

 
في المملكة العر��ة السعود�ة �موجـب  مسجلةمساهمة سعود�ة  شركة هي الشركة المتحدة للتأمین التعاوني ("الشركة") 

المركـــز  �قـــع). ٢٠٠٨یونیـــو  ٦الموافـــق هــــ (١٤٢٩ الثـــانيجمـــادى  ٦بتـــار�خ  ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥رقـــم  لسجــــل التجـــاري ا
 جـــدة ٥٠١٩ص . ب  الروضـــة ، حـــي الخالد�ـــة ارعشـــ �ـــع)والرا مـــل (الطـــابق األولخمركـــز الم فـــيالرئ�ســـي للشـــركة 

 .المملكة العر��ة السعود�ة ٢١٤٢٢
 

التعــاوني واألنشــطة المتعلقــة بهــا فــي المملكــة  التــأمین ٕاعــادةو  التــأمینرئ�ســي فــي مزاولــة أعمــال یتمثــل نشــاط الشــركة ال
ص مــن مؤسســة مت الشــركة التــرخ�ســتلا) ، ٢٠٠٨مــایو  ٥ الموافــقهـــ (١٤٢٩ر��ــع الثــاني  ٢٩العر��ــة الســعود�ة. فــي 
ینـایر  ١عمالهـا فـي بـدأت الشـركة أ  السـعود�ة.في المملكـة العر��ـة  التأمین ٕاعادةو  التأمین لمزاولة النقد العر�ي السعودي

 .م٢٠٠٩
  

 س اإلعداداأس -۲
 

 أساس الق�اس
�الق�مـة والتـي تقـاس  ات المتاحـة للب�ـعسـتثمار ق�ـاس اال �اسـتثناءلمبـدأ التكلفـة التار�خ�ـة  وفقـاً تم إعداد هذه القـوائم المال�ـة 

 العادلة.
 

 تزامب�ان اإلل
إن إعداد القوائم المال�ـة ط�قـًا للمعـاییر الدول�ـة للمعاییر الدول�ة للقتار�ر المال�ة.  وفقاً  القوائم المال�ةإعداد قامت الشركة ب

�تطلــب عنهــا و  المفصــحوالمطلو�ــات  اســتخدام تقــدیرات وافتراضــات تــؤثر فــي م�ــالغ الموجــوداتللتقــار�ر المال�ــة یتطلــب 
وم�ـالغ اإلیـرادات القوائم المال�ـة كما في تار�خ وذلك إن وجدت،  ،اإلفصاح عن الموجودات والمطلو�ات المحتملةأ�ضًا 

أن هــذه التقــدیرات والقــرارات مبن�ــة علــى أفضــل مــا لــدى  ومــع. القــوائم المال�ــة ســنةعنهــا خــالل  المفصــحوالمصــار�ف 
 .عن تلك التقدیراتنهائ�ًا الحال�ة إال أن النتائج الفعل�ة قد تختلف  والوقائعاألحداث من علم � دارةاإل
 

 أساس العرض
یــتم  .وعمل�ــات المســاهمین التــأمینحســا�ات مســتقلة لعمل�ــات �الشــركة  تحــتفظ ،الســعودي التــأمینوفقــًا لمتطل�ــات نظــام 

 الحسـا�ات�شـكل واضـح ألي مـن هـذین النشـاطین فـي والمصروفات العائدة تسجیل الموجودات والمطلو�ات واإلیرادات 
مجلــس اعتمادهــا مــن و  دارةاإل مــن قبــلالعمل�ــات المشــتركة  س توز�ــع مصــروفاتایــتم تحدیــد أســ .الخاصــة �كــل نشــاط

 وتطب�قها وفق أسس ثابتة. دارةاإل
 

 :تاليعلى النحو ال التأمینیتم توز�ع الفائض الناتج عن عمل�ات ، األساسيلنظام الشركة ووفقًا 
 

 %٩٠ المحول إلى عمل�ات المساهمین
 %١٠ التأمینالمحول إلى عمل�ات حملة وثائق 

 ١٠٠% 
    

 عمل�ات المساهمین. وتحمیله على�الكامل ، یتم توز�ع العجز  التأمینل�ات في حالة العجز الناتج عن عم
 

یجــب علــى الشــركة الحصــول علــى ، (ســاما) لســعودي مؤسســة النقــد العر�ــي االالئحــة التنفیذ�ــة ل) مــن ٧٠( وفقــًا للمــادة
قــًا لمعــاییر �حــددها ووف حـاملي وثــائق التــأمین فــي وقــت واحــدموافقـة ســاما قبــل توز�ــع فــائض حملــة الوثــائق م�اشــرة إلــى 

مــدفوع الق�مــة كمــا فــي تــار�خ التســو�ة لحســاب التوز�ــع ، شــر�طة أن �كــون عقــد العمیــل ســاري المفعــول و دارةاإلمجلــس 
 التعاوني.
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 (تتمة) س اإلعداداأس    -٢

 
 العرضالتشغیل و عملة 

ما لم یـذكر  السعودياللایر ب. وتم عرض هذه القوائم المال�ة السعوديریـال ال إن عملة التشغیل والعرض للشركة هي
 . خالف ذلك

 
  المحاسب�ة الس�اسات ألهم ملخص -۳

 
 التأمین عقود
 عنــد فیهــا �كــون  التــي تلــك أو العقــد بدا�ــة عنــد تــأمین مخـاطر علــى تشــتمل التــي العقــود تلــك �أنهــا التــأمین عقــود تعـرف
 احتمال من كل على التأمین مخاطر أهم�ة تعتمد. تأمین مخاطر على التجاري  جوهره في �شتمل سینار�و العقود بدا�ة
 .�ه المتعلق المحتمل االثر وجحم المؤمنة للجهة حادث وقوع

 
 التـأمین مخـاطر انخفضـت لـو حتـى منـه المت�ق�ـة السـنة طـوال كـذلك ىی�قـ فانـه" تـأمین عقـد"كــ العقـد تصـنیف حال وفي

 .السنة هذه خالل كبیر �شكل
 

، والحـوادث، والطاقـة ، والطبـي ،  والهندسة،  والس�ارات،  والممتلكات،  ال�حري  إلى أساسي �شكل التأمین عقود تنقسم
 .األجل قصیرة مینتأ عقود رئ�س�ة �صفة وتكون  والح�اة، الممتد والضمان، االلتزاماتو 
 

ــة العقــود عــن االضــرار والخســائر التــي قــد تقــع جــراء تعــرض النــاقالت  التــأمینوقــد تــم تصــم�م  ال�حــري لتعــو�ض حمل
ال�حر�ـــة لتلـــف أو حـــوادث فـــي عـــرض ال�حـــر ینـــتج عنهـــا تلـــف كلـــي أو جزئـــي للحمولـــة. �النســـ�ة للتـــأمین ال�حـــري فـــإن 

الت ال�حر�ــة أو الحــوادث ال�حر�ــة التــي تــؤدي إلــى تلــف الحمولــة أو المخــاطر الرئ�ســ�ة تكمــن فــي تلــف أو خســارة النــاق
 جزئ�ًا.خسارتها �الكامل أو 

 
على الممتلكـات فمـن شـأنها تعـو�ض عمـالء الشـركة عـن االضـرار التـي قـد تلحـق �ممتلكـاتهم أو عـن  التأمینأما عقود 

متلكـــاتهم العقار�ـــة �مكـــنهم أ�ضـــًا تلقـــي ق�مـــة الممتلكـــات التالفـــة. والعمـــالء ممـــن �قومـــون �أنشـــطة تجار�ـــة مـــن خـــالل م
فـي  التـأمینتعو�ضات عـن خسـائر األر�ـاح التـي قـد یتعرضـوا لهـا جـراء عـدم قـدرتهم علـى اسـتعمال العقـارات المغطـاة �

تأد�ــة أعمــالهم (تــأمین تعثــر أنشــطة العمــل). �النســ�ة لعقــود تــأمین الممتلكــات فــإن المخــاطر الرئ�ســ�ة تكمــن فــي وقــوع 
 نشطة العمل أو السرقة.حر�ق أو تعثر أ

 
على الس�ارات لتعو�ض حملـة العقـود عـن االضـرار التـي قـد تلحـق �سـ�اراتهم أو مسـئولیتهم تجـاه  التأمینلقد تم تصم�م 

األطــراف األخــرى التــي قــد تنشــأ نتیجــة الحــوادث. �مكــن لحملــة العقــود الحصــول أ�ضــًا علــى تعو�ضــات نتیجــة تعــرض 
ضد الغیر إلزامي كحد أدنى في المملكة العر��ة السـعود�ة. تقـوم الشـركة أ�ضـًا  لتأمیناس�اراتهم للحر�ق أو السرقة. إن 

بإصدار وثائق للتأمین الشامل على السـ�ارات تغطـي مـا قـد یلحـق �السـ�ارات مـن اضـرار نتیجـة العواصـف واالعاصـیر 
 والف�ضانات والحرائق والسرقات والحوادث الشخص�ة. 

 
ئ�سیین وهما (أ) جم�ع مخاطر المقاولین حیث �قدم تغط�ة تأمین�ة خالل مدة إقامـة أو الهندسي نوعین ر  التأمین�غطي 

إنشاء الم�اني أو أعمال الهندسة المدن�ة مثل المنازل والمحالت والورش والشقق والمصـانع والطـرق والجسـور والصـرف 
ـــة تأمین�ـــة خـــالل مـــدة  ـــات (ب) جم�ـــع مخـــاطر اإلنشـــاءات حیـــث �قـــدم تغط� إقامـــة أو تركیـــب اآلالت الصـــحي والخزان

والمعدات مثل محطات تولید الطاقة ومصافي البترول واألعمال الك�ماو�ة وصناعة االسمنت واله�اكـل المعدن�ـة أو أي 
علـى المعـدات  التـأمینعلـى أجـزاء ومكونـات اآلالت و  التـأمینمصنع �اآلت ومعدات. تتضمن األعمال الهندس�ة أ�ضـًا 

 الكهر�ائ�ة.
 

لتأمین الطبي لتعو�ض حملة وثائق التأمین الطبي عن المصار�ف التي یتكبدونها في عالج أمراض أو لقد تم تصم�م ا
 مشاكل صح�ة أو إصا�ات. یتم تقد�م خدمات التأمین الطبي �شكل رئ�سي إلى عمالء الشركات الكبیرة.
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 (تتمة) المحاسب�ة الس�اسات ألهم ملخص -٣

 (تتمة) التأمین عقود
 

علـى  التـأمینعلـى الضـمانات االئتمان�ـة، و  التـأمینعلى األموال، و  التأمینعلى واالضرار حوادث ضد ال التأمین�شتمل 
للمسـئول�ات أ�ضـًا  التـأمینعلـى المعـارض. یتضـمن  التـأمینعلى سفر�ات األعمـال، و  التأمینجم�ع مخاطر األعمال، و 

ئول�ة صـاحب العمـل وتغط�ـة التعو�ضـات العـام ضـد الغیـر، وتـأمین المنتجـات، وتعـو�ض العمالـة / وتـأمین مسـ التأمین
 ال خالل عمل�ات األعمال.ألهمالمهن�ة لحما�ة المسئول�ة القانون�ة المغطاة التي تنشأ جراء ا

 
ـــدخل علـــى والخســـائر المطال�ـــات تســـو�ة مصـــار�ف تحمیـــل یـــتم ـــد ال ـــك تكبـــدها عن ـــاءً  وذل ـــة االلتزامـــات علـــى بن  التقدیر�

 الم�اشـرة المطال�ـات تسـو�ة تكـالیف تتضـمن وهـذه. العقـود حـاملي قبـل مـن الغیـر أو العقود لحاملي المدینة للتعو�ضات
. الشركة إلى عنها اال�الغ عدم حالة في حتى المالي المركز قائمة تار�خ حتى طرأت أحداث عن وتنشأ الم�اشرة وغیر

 نــاتج �اســتخدام المســددة رغیــ للمطال�ــات االلتزامــات تقــدیر یــتم. المســددة غیــر للمطال�ــات مطلو�اتهــا الشــركة تخصــم لــم
 عنهــا اال�ــالغ یــتم لــم و المتكبــدة للمطال�ــات االحصــائ�ة والتحالیــل الشــركة إلــى عنهــا المبلــغ الفرد�ــة الحــاالت تقی�مــات
 .المحاكم قرارات مثل خارج�ة �عوامل متأثرة تكون  قد والتي تعقیدا االكثر للمطال�ات المتوقعة النهائ�ة التكلفة وتقدیر

 
 ینالتأم إعادة

. تقــدم مثــل هــذه التــأمینتقــوم الشــركة بتحو�ــل أقســاط تــأمین ومخــاطر تــأمین إلــى معیــدي خــالل دورة أعمالهــا العاد�ــة، 
ممارسة الس�طرة على المخاطر مقابل الخسائر المحتملـة  دارةتنّوع أكبر لألعمال، وتت�ح لإل التأمین إعادةالترتی�ات من 

یتـأثر �عقـود تـأمین  التـأمین إعـادةقـدرات إضـاف�ة للنمـو. إن جـزءًا كبیـرًا مـن  التي قد تنشأ جراء المخاطر الكبرى، وتقـدم
تــأمین للخســائر الفائضــة عــن الحــد المتفــق عل�ــه. یــتم تســجیل أصــل أو  إعــادةتعاضــد�ة وعقــود تــأمین اخت�ار�ــة وعقــود 

�عــد طــرح إیــرادات  لتــأمیناالمســتحقة لمعیــدي  التــأمینل�مثــل أقســاط  التــأمینلعمل�ــات  لمركــز المــالياالتــزام فــي قائمــة 
 التــأمین. یـتم تقـدیر األمـوال المسـتحقة مـن معیـدي التـأمینالعمولـة والحصـة مـن الخسـائر القابلـة لالسـترداد مـن معیــدي 

 �طر�قة تتطابق مع التزام المطال�ة المتصلة مع األطراف المؤمن لهم. 
 

خفــاض الق�مــة علــى أســاس ر�ــع ســنوي. وٕاذا كــان لتحدیــد ان ،إن وجــدت ، التــأمین إعــادةبتقــدیر موجــودات تقــوم الشــركة 
تــأمین، تقـوم الشــركة بخفـض الق�مــة الدفتر�ـة ألصــل  إعـادةهنـاك دلیـل موضــوعي علـى وجــود انخفـاض فــي ق�مـة أصــل 

والفائض المتراكم. تقوم  التأمینإلى الق�مة القابلة لالسترداد وتسجیل خسارة االنخفاض في قائمة عمل�ات  التأمین إعادة
�اسـتخدام نفـس اآلل�ـة المعتمـدة  التـأمین إعـادةتجم�ع الدلیل الموضوعي على انخفاض ق�مـة أصـل مـن أصـول الشركة ب
والذمم المدینة األخرى. كما یتم احتساب خسارة انخفاض الق�مة �استخدام نفس الطر�قـة  المدینة التأمین ألقساط�النس�ة 

 المستعملة لهذه الموجودات المال�ة.
 

 لموجودات المال�ة وعدم إمكان�ة تحصیلها االنخفاض في ق�مة ا
یتم إجراء تقی�م في تار�خ كل قائمة مركز مالي لتحدید ما إذا كان هناك دلیل موضوعي على احتمال حدوث انخفـاض 

فـي حـال وجـود مثـل هـذا و . )المدینـة التـأمینأقسـاط أو مجموعة من الموجـودات المال�ـة (�مـا فیهـا في ق�مة أصل مالي 
وعي على خسارة انخفاض ق�مة أصل، فإنه یتم تحدید الق�مة القابلة لالسـترداد التقدیر�ـة مـن ذلـك األصـل الموضالدلیل 

 وتسجیل أي خسارة انخفاض في الق�مة لتغییر الق�مة الدفتر�ة لألصل على النحو التالي:
 

ق�مـــة الحال�ـــة فـــإن االنخفـــاض فـــي الق�مـــة هـــو الفـــرق بـــین ال ،فـــي حـــال الموجـــودات المدرجـــة �التكلفـــة المطفـــأة •
 المتوقعة مستق�ًال و�ین الق�مة الدفتر�ة. للتدفقات النقد�ة 

ـــة • ـــة، فـــإن االنخفـــاض فـــي الق�مـــة ، فـــي حـــال الموجـــودات المدرجـــة �الق�مـــة العادل هـــو انخفـــاض الق�مـــة العادل
 و�النس�ة للموجودات المال�ة المدرجة �الق�مة العادلة هو االنخفاض في الق�مة العادلة.

والق�مـــة الحال�ـــة التكلفـــة فـــإن االنخفـــاض فــي الق�مـــة هـــو الفـــرق بـــین ، ودات المدرجـــة �التكلفـــةفــي حـــال الموجـــ •
 للتدفقات النقد�ة المستقبل�ة المخصومة ط�قًا لسعر السوق الحالي لموجودات مال�ة مماثلة.
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  (تتمة) ة تحصیلهااالنخفاض في ق�مة الموجودات المال�ة وعدم إمكان�
 

النـاتج یـتم تحمیلـه فـي الفئـة التـي یتعلـق بهـا ضـمن قائمـة المركـز المـالي و�ـتم تعـدیل  حت�ـاطيألغراض العرض فإن اال
 والفائض المتراكم أو عمل�ات المساهمین وفقًا لذلك. التأمینالقوائم المال�ة ذات العالقة من عمل�ات 

 
أصل أو مجموعة من الموجودات أو األصول الب�انات المرصودة التـي  یتضمن الدلیل الموضوعي على انخفاض ق�مة

 القت اهتمام الشركة ف�ما یتعلق �األحداث التال�ة:
 

 ،المقترضصعو�ة مال�ة كبیرة یتعرض لها المصّدر أو  •
 السداد، التخلف عنالتعثر أو  ذلك في �ماالعقد االخالل � •
 ،ه�كلة مال�ة إعادةن في افالس أو احتمال�ة دخول المصّدر أو الدائ •
 اختفاء سوق نشطة لذلك األصل المالي �سبب صعو�ات مال�ة، أو •
ب�انات �مكن مالحظتها تشیر إلى أن انخفاضـًا قابـل للق�ـاس فـي التـدفقات النقد�ـة التقدیر�ـة فـي المسـتقبل مـن  •

قــدرة علــى مجموعــة مــن الموجــودات المال�ــة منــذ االعتــراف األولــي بهــذه الموجــودات علــى الــرغم مــن عــدم ال
 تحدید االنخفاض على مستوى كل أصل من الموجودات في الشركة، وهذا یتضمن:

 
o  في الشركة، أو المقترضینتغییرات غیر موات�ة في وضع�ة الدفع من جانب المصّدر�ن أو 
o الموجودات في التعثر مع متالزمة المصدر بلد في داخل�ة أو محل�ة قتصاد�ةا ظروف. 

 
 غیر المال�ةانخفاض ق�مة الموجودات 

ــدائم االنخفــاض مراجعــة تــتم بــل محــدد إنتــاجي عمــر لهــا لــ�س التــي الموجــودات اســتهالك یــتم ال  �شــكل ق�متهــا فــي ال
 فـــي التغیـــرات أو االحـــداث تشـــیر عنـــدما لالســـتهالك الخاضـــعة الموجـــودات ق�مـــة فـــي االنخفـــاض مراجعـــة تـــتم. ســـنوي 

 .ردادلالست قابلة تكون  قد الدفتر�ة الق�مة أن إلى الظروف
 

یتم تسجیل خسارة انخفاض الق�مة �المبلغ الذي �مثل الفرق ما بین الق�مة الدفتر�ة لألصل والق�مة القابلة لالسترداد مـن 
االسـتعمال ـ أیهمـا أعلـى. ومــن  قیـدتكلفـة الب�ـع أو الق�مــة  اً الق�مـة العادلـة ناقصـاألصـل. والق�مـة القابلـة لالسـترداد هـي 

فإنه یتم تجم�ع الموجودات إلى المستو�ات األدنى التي عندما تكون التدفقات النقد�ـة قابلـة أجل تقدیر انخفاض الق�مة، 
 للنقد). مدرةللتحدید �شكل مستقل (وحدات 

 
 مؤجلة وثائق اقتناء تكالیف

 ینالتــأم عقــود تجدیــد إعــادة أو إصــدار عنــد المال�ــة الســنة خــالل المتكبــدة الم�اشــرة وغیــر الم�اشــرة التكــالیف تأجیــل یــتم
 األخـرى  كتتـاباال تكـالیف كافـة إث�ـات یـتم. المسـتقبل�ة األقساط من لالسترداد قابلة التكالیف هذه ف�ه تكون  الذي �القدر

 .تكبدها عند كمصروف
 

المسـتقبل�ة  التـأمینیـتم إطفـاء هـذه التكـالیف الحقـًا لالعتـراف األولـي علـى أسـاس نسـبي وتناسـب بنـاًء علـى مـدة أقسـاط 
اء الشحن ال�حري حیث أن الجزء المؤجل �كون الكلفة المتكبدة خالل الر�ع السنوي األخیر. یتم تسجیل ـ �استثنالمتوقعة

 والفائض المتراكم. التأمیناإلطفاء في قائمة عمل�ات 
 

یــتم احتســاب التغییــرات فــي األعمــار االنتاج�ــة المتوقعــة أو نمــوذج االســتهالك المتوقــع للمنــافع االقتصــاد�ة المســتقبل�ة 
 یتضمنها األصل من خالل تغییر مدة االستهالك و�تم التعامل معها كتغیر في التقدیرات المحاسب�ة. التي
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 ات متاحة للب�عاستثمار 
فئـة غیـر مصـنفة فـي أي أو مصـنفة فـي هـذه الفئـة إمـا مال�ـة غیـر مشـتقة  أصـولالموجودات المال�ة المتاحة للب�ع هي 

�التكلفـة وق�اسـها الحقـًا �الق�مـة العادلـة. یـتم عـرض التغییـرات المتراكمـة  ات بدا�ـةسـتثمار تسجیل مثل هذه االأخرى. یتم 
ات كبنــد مســتقل فــي قائمــة المركــز المــالي وقائمــة الــدخل الشــامل للمســاهمین. یــتم إدراج ســتثمار فــي الق�مــة العادلــة لال

والفـائض المتـراكم أو قائمـة عمل�ـات  التـأمینات فـي قائمـة عمل�ـات سـتثمار ه االاألر�اح أو الخسـائر المحققـة مـن ب�ـع هـذ
توز�عـــات األر�ـــاح وٕایـــرادات العمولـــة والمكاسب/الخســـائر مـــن الصـــرف األجنبـــي المتعلـــق دخـــل المســـاهمین. یـــتم إدراج 

 لمساهمین.قائمة عمل�ات اقائمة عمل�ات التأمین والفائض المتراكم أو ات المتاحة للب�ع في ستثمار �اال
 

أو عمل�ـات المسـاهمین كأع�ـاء  التـأمینات وٕاظهـاره فـي قائمـة عمل�ـات سـتثمار یتم تعدیل أي انخفـاض دائـم فـي ق�مـة اال
 انخفاض في الق�مة.

 
ات على أسعار األوراق المال�ة المتداولة. یتم تقدیر الق�مة العادلة للبنود التي یترتب علیهـا ستثمار تستند الق�م العادلة لال

 ة بناًء على التدفقات النقد�ة المخصومة �استخدام العمولة للبنود المماثلة من حیث األجل والمخاطر.عمول
 

 ســـتثمارات األوراق المال�ــة عیــر المتداولـــة، یــتم تحدیــد الق�مــة العادلــة �ـــالرجوع إلــى الق�مــة الســوق�ة الســتثمار �النســ�ة ال
 قعة.المتو المخصومة مماثل أو بناًء على التدفقات النقد�ة 

 

 االستحقاق حتى تار�خفي أوراق مال�ة محتفظ بها ات استثمار 
ات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة والتي لدى الشـركة الن�ـة اإلیجاب�ـة والقـدرة علـى االحتفـاظ بهـا إلـى ستثمار �النس�ة لال

تســاب التكلفـة المطفــأة یـتم احمخصـص انخفــاض الق�مـة. ، فإنهــا تقـاس الحقــًا �التكلفـة المطفـأة نــاقص االسـتحقاقموعـد 
ات فـي سـتثمار هذه اال منمن خالل األخذ في االعت�ار أي خصم أو عالوة على االقتناء. یتم إدراج أي خسارة أو ر�ح 

 أو انخفاض ق�مته. ستثمارعند است�عاد اال والفائض المتراكم التأمینعمل�ات المساهمین أو قائمة عمل�ات قائمة 
 

 التداول تار�خ المحاس�ة في
 تلتـزم التار�خ الذي (أي التداولتار�خ  إلغاء قیدها في أو العاد�ة المال�ة الموجودات ومب�عات مشتر�ات تم تسجیل جم�عی

 المال�ـة والمشـتر�ات أو المب�عـات العاد�ـة هـي مشـتر�ات أو مب�عـات الموجـودات ب�ـع الموجـودات). أو �شـراء الشـركة ف�ـه
 . السوق  في العرف السائد أو �صفة عامة النظام �حدده الذي لزمنيا اإلطار ضمن الموجودات تسل�م التي تتطلب

 
 النقد وما في حكمه

ثالثـة والنقد لدى البنوك والودائع القصیرة األجـل التـي تسـتحق خـالل  الصندوق النقد في النقد وما في حكمه من یتكون 
 أشهر أو أقل تحتسب من تار�خ االقتناء.

 
 الشهرة

مـرة واحـدة  دارةاإلمن قبل یتم فحص الشهرة الفائض عن الق�مة العادلة لصافي الموجودات. تعتبر الشهرة سعر الشراء 
الوحــدة علـى األقـل فــي نها�ـة كــل سـنة مال�ـة. یــتم تحدیـد انخفــاض الشـهرة مــن خـالل تقیـ�م المبلــغ القابـل لالســترداد مـن 

ة. عنـدما �كـون المبلـغ القابـل لالسـترداد مـن للنقـد) التـي تتعلـق بهـا الشـهر  المـدرة(أو مجموعـة مـن الوحـدات المدرة للنقـد 
(أو مجموعـة مـن  مدرة للنقـدأقل من الق�مة الدفتر�ة للوحدة ال للنقد) المدرةجموعة من الوحدات (أو مالوحدة المدرة للنقد 

عكـس للنقد) التي تتعلق بها الشهرة، فإنه یتم تسجیل خسارة انخفـاض فـي ق�مـة الشـهرة. لـ�س �اإلمكـان  المدرةالوحدات 
 قید خسائر انخفاض الق�مة المتعلقة �الشهرة في الفترات المستقبل�ة.
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 التجهیزات والمعدات المكتب�ةاألثاث، 
 علـى االسـتهالك یـتم تحمیـل. الق�مة في انخفاض وأي المتراكم االستهالك تنز�ل �عد �التكلفة والمعدات الممتلكات تدرج

اســـتنادًا إلـــى األعمـــار االنتاج�ـــة التقدیر�ـــة  الثابـــت القســـط طر�قـــة �اســـتخدام والفـــائض المتـــراكم التـــأمین عمل�ـــات قائمـــة
 للموجودات التال�ة:

 
 السنوات عدد 

 ٤ س�ارات
 ١٠-٤ وتجهیزات أثاث

 ١٠-٤ أجهزة كمبیوتر ومعدات مكتب�ة
 ٥ على المأجورتحسینات 

 
 قائمـــة فـــي تضـــمینها و�ـــتم الدفتر�ـــة الق�مـــة مـــع المتحصـــالتبـــین  مقارنـــة�ال الســـت�عاداتمـــن ا والخســـائر األر�ـــاح تحـــدد

 .والفائض المتراكم التأمین عمل�ات
 

ــا تز�ــد ال التــي العاد�ــة اتصــالحاإلو  الصــ�انة مصــار�ف تقیــد  قائمــة فــي لألصــل التقــدیري  االنتــاجي العمــر مــن جوهر�
واســت�عاد  رســملتها فتــتم وجــدت، إن الرئ�ســ�ة، والتحســینات یــداتالتجد مصــار�ف أمــا. تكبــدها عنــد المســاهمین عمل�ــات

 األصول القد�مة.
 

 االلتزامات مخصصات
 مـن و�كـون  سـابق، حـدث عـن نـاتج ضـمني أو قـانوني نظـامي التـزام الشـركة لـدى �كـون  عندما المخصصات إث�ات یتم

 االلتـزام مبلـغ تقـدیر مـع إمكان�ـة االلتـزام دلسـدا اقتصـاد�ة منـافعتـدفقات للمـوارد إلـى خـارج الشـركة تمثـل  نشـوء المحتمل
 .علیها �عتمد �صفة

 
 ذمم دائنة ومطلو�ات أخرى 

 یـتم .الفعل�ة الفائدة طر�قة �استخدام المطفأة �التكلفة الحقا وتقاس العادلة �الق�مة مبدئ�ا التجار�ة الدائنة الذمم إث�ات یتم
 أم ال. صدرت بها فواتیرسواًء  المستلمة دماتالخ السداد مقابل ةالواج� لم�الغ�ا االلتزامات تسجیل

 
 األجنب�ة العمالت

 تحو�ـل و�ـتم. المعاملة إجراء عند السائدة التحو�ل �أسعار السعوديریـال ال إلى األجنب�ة �العملة المعامالت تحو�ل یتم
 أســعار� السـعوديری��ـال ال إلـى المــالي المركـز قائمـة تــار�خ فـي كمــا األجنب�ـة �ـالعمالت النقد�ــة والمطلو�ـات الموجـودات
 فــي الصــرف األجنبــي أو العمل�ــات هــذه تســو�ة عــن الناتجــة والخســائر المكاســب إن. التــار�خ ذلــك فــي الســائدةالصــرف 

 قائمـــة أو المتـــراكم والفـــائض التـــأمین عمل�ـــات قائمـــة ضـــمن إدراجهـــا یـــتم النقد�ـــة والمطلو�ـــات للموجـــودات الســـنة نها�ـــة
 .المساهمین عمل�ات

 
 المطلو�ات �ةكفا اخت�ار
 تكــالیف خصــم �عــد ،التــأمین عقــود التزامــات كفا�ــة مــدى مــن للتأكــد اخت�ــارات إجــراء یــتم مــالي مركــز قائمــة كــل بتــار�خ
 الحال�ــة التقــدیرات أفضــل �اســتخدام دارةاإل تقــوم االخت�ــارات، هــذه وإلجــراء. العالقــة ذات المؤجلــة التــأمین وثــائق اقتنــاء

 الدفتر�ــة الق�مــة فــي نقــص أي �حمــل. المطال�ــات ومعالجــة إدارة ومصــار�ف علیهــا لمتعاقــدا المســتقبل�ة النقد�ــة للتــدفقات
 أوال العالقــة ذات المؤجلــة االكتتــاب تكـالیف �شــطب وذلــك المتـراكم والفــائض التــأمین عمل�ــات نتـائج قائمــة علــى م�اشـرة

 ).المخاطر القائمة صمخص( المطلو�ات كفا�ة اخت�ارات عن الناجمة للخسائر مخصص تكو�ن یتم ذلك و�عد
 

 اسـتخدام یـتم الجدیـدة،التقدیر�ـة  االفتراضـات أفضـل اسـتخدام المطلو�ـات كفا�ـة اخت�ـار فیهـا یتطلـب التـي الحـاالت وفي
 .الحقا المطلو�ات هذه لق�اس) عكسي تغیر أي لقاء هامش أي بدون ( االفتراضات هذه
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 المطال�ات

 المطلو�ـــات ق�مـــة فـــي والتغیـــرات التــأمین وثـــائق لحملـــة المدفوعـــة والمطال�ـــات المنــافع علـــى المطال�ـــات إجمـــالي �شــتمل
 المتوقعـة الق�مـة خصـم �عـد والخارج�ـة الداخل�ـة المطال�ـات معالجـة وتكالیف التأمین وثائق حملة مع العقود عن الناشئة

 .للخردة المستردة
 

 وكـذلك المـالي، المركـز بتـار�خ المسـددة غیـر المتكبـدة للمطال�ات التقدیر�ة التكلفة علىالمطال�ات تحت التسو�ة  تشتمل
 قبـل مـن عنهـا التبل�ـغ تـم سـواء األخـرى،المسـترجعات و  للخـردة المتوقعـة الق�مـة في النقصو  المطال�ات، معالجة تكالیف

 تـار�خاعت�ـارًا مـن  المدفوعـة وغیـر عنهـا المبلـغ للمطال�ـات مخصصـات تكـو�ن یـتم .أم ال التأمیناألشخاص المغطیین �
 وخبــرة دارةاإل لتقــدیرات وفقــا مخصــص، تكــو�ن یــتم كمــا. ةحــد علــى حالــة كــل تقــدیر أســاس علــى المــالي المركــز قائمــة

 المطال�ــات معالجــة تكــالیف ذلــك فــي �مــا عنهــا، المبلــغ غیــر المتكبــدة المطال�ــات ســداد تكلفــة مقابــل الســا�قة، الشــركة
 المخصصــات بــین فــرق أي  یــدرج. المــالي المركــز قائمــة تــار�خ فــي كمــا األخــرى  المســترجعاتو  للخــردة المتوقعــة والق�مـة
  التــأمین عمل�ــات قائمــة يفـ الالحقــة الســنة فــي تكو�نهـا یــتم التــي والمخصصــاتالتسـو�ات و  المــالي المركــزقائمــة  بتـار�خ

 .لتلك السنة المتراكم الفائض
 

 .منفصلة �صورة التأمین �معیدي المتعلق الجزء إظهار و�تم إجمالي، أساس علىالمطال�ات تحت التسو�ة  إدراج یتم
 

 االحالل وتعو�ضات الخردة
 كمـا). الخـردة أي( مطال�ـة سـدیدلت مقتنـاه ممتلكـات أو) عـادة معطو�ـة( سـ�ارات بب�ع للشركة التأمین عقود �عض تسمح
 ).االحالل أي( التكالیف كل أو �عض لدفع ثالثة أطراف متا�عة للشركة �حق

 
 أو المعطو�ـــة والمرك�ـــات المطال�ـــات، مقابـــل التـــأمین التـــزام ق�ـــاس فـــي كمخصـــصمســـترجعات الخـــردة  تقـــدیرات تـــدرج

 �مكـن الـذي المبلـغ عـن ع�ـارة المخصص. االلتزام و�ةتس دعن األخرى  الموجودات بند في إث�اتها یتم المقتناه الممتلكات
 .الممتلكات أو الس�ارات ب�ع من معقول �شكل استرداده

 
 بنـــد فـــي اث�اتهـــا و�ـــتم المطال�ـــات، مقابـــل التـــأمین التـــزام ق�ـــاس فـــي مخصـــص �مثا�ـــةاإلحـــالل أ�ضـــًا  تعو�ضـــات تعتبـــر

 مــن معقــول �شــكل اســتعادته �مكــن الــذي للمبلــغ متقیــ� عــن ع�ــارة المخصــص.  االلتــزام تســو�ة عنــد األخــرى  الموجــودات
 .اآلخر الطرف في مقابل التصرف

 
 المال�ة األدوات� إلغاء االعتراف

 و�ـتمداة المال�ـة األ منهـا تكـون ت التي التعاقد�ة الحقوق  على الس�طرة ممارسة عن التوقف عند مال�ة أداة أي یتم است�عاد
 .مستقلة أخرى  جهة إلى بها المتعلقة النقد�ة اتالتدفق انتقال عند أو ب�عها عند عادةً  ذلك

 
 اإلیجار عقود

 القســط �طر�قــة المتــراكم والفــائض التــأمین عمل�ــات قائمــة ضــمن كمصــار�ف التشــغیل�ة اإلیجــار عقــود دفعــات إث�ــات یــتم
 .اإلیجار عقد مدة مدى على الثابت

 
 الدخل وضر��ة الزكاة

 وضــر��ة الســعودیین المســاهمین عــن ن�ا�ــة للزكــاة الشــركة تخضــع) "المصــلحة(" والــدخل الزكــاة مصــلحة أنظمــة�موجــب 
 حقــــوق  فــــي راتیـــالتغی قائمــــة علـــى وتحمــــل الــــدخل وضـــر��ة الزكــــاة تســـتحق. األجانــــب المســــاهمین عـــن ن�ا�ــــة الـــدخل

 مـن االنتهـاء عنـد وجـدت، إن مسـتحقة، إضـاف�ة م�ـالغ أ�ة احتساب و�تم. التوالي على واألجانب السعودیین المساهمین
 . الم�الغ تلك وتحدید طلر�ا
 
 همـا الدخل وضر��ة الزكاة ألن نظرا المؤجلة الدخل ضرائب أثر الحتساب المال�ة القوائم في تعد�الت أي إجراء یتم ال

 .السعود�ة العر��ة المملكة في المساهمین على التزامات
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 العمولة غیر المكتس�ة دخل
المتعلقــة بهــا ،  التــأمینالخارج�ــة مؤجلــة و�ــتم اطفاؤهــا طــوال مــدة ســر�ان عقــود  التــأمین إعــادةالعمولــة مــن عقــود  دخــل

 والفائض المتراكم. التأمینالمكتس�ة. یتم تسجیل االطفاء في قائمة عمل�ات  التأمینتمامًا مثل أقساط 
 

 توز�عات األر�اح النقد�ة على المساهمین
یل التـزام �مثـل توز�عـات األر�ـاح النقد�ـة علـى المسـاهمین فـي الشـركة عنـد اعتمـاد توز�ـع أر�ـاح نقد�ـة تقوم الشركة بتسـج

ولـم �عـد قـرار التوز�ـع یخضـع لتقــدیر الشـركة. �عتبـر التوز�ـع معتمـدًا حـال الموافقــة عل�ـه مـن المسـاهمین ومؤسسـة النقــد 
 شرة في حقوق الملك�ة.العر�ي السعودي. یتم تسجیل مبلغ مساٍو لتوز�عات األر�اح م�ا

 
 الق�مة العادلة لألدوات المال�ة

نفــد ومــا فــي حكمــه، وأقســاط تــأمین مســتحقة القــ�ض، وأقســاط إعــاد تــأمین مســتحقة  المال�ــة للشــركة مــن األدواتتتكــون 
، وذمـــم دائنـــة لحملـــة الوثـــائق، و�عـــض التـــأمینات، ومطال�ـــات تحـــت التســـو�ة، وذمـــم دائنـــة لمعیـــدي اســـتثمار القـــ�ض، و 

 وجودات والمطلو�ات.الم
 

یــتم تقــدیر الق�مــة العادلــة للبنــود التــي تترتــب علیهــا فائــدة اســتنادًا إلــى التــدفقات النقد�ــة المخصــومة �اســتخدام معــدالت 
الفائدة للبنود المشابهة من حیث اآلجال والمخـاطر. یـتم تقـدیر الق�مـة العادلـة لجم�ـع األدوات المال�ـة األخـرى �اسـتخدام 

 ق�م الحال�ة للتدفقات النقد�ة المستقبل�ة.طرق مثل صافي ال
 

ات استنادًا إلى األسعار المتداولة لألوراق المال�ة أو الق�م العادلـة التقدیر�ـة. أمـا �النسـ�ة ستثمار یتم تقی�م الق�م العادلة لال
ات مشـابهة سـتثمار وق�ة الات �األوراق المال�ة غیر المتداولة، یتم تحدیـد الق�مـة العادلـة �ـالرجوع إلـى الق�مـة السـستثمار لال

 أو بناًء على التدفقات النقد�ة المخصومة المتوقعة.
 

ال تختلف الق�م العادلة للموجودات والمطلو�ات المال�ة �صورة جوهر�ة عـن ق�مهـا الدفتر�ـة كمـا فـي تـار�خ قائمـة المركـز 
 المالي.

 
 المال�ة واالفصاح عنها:تستخدم الشركة التدرج الهرمي التالي لتحدید الق�مة العادلة لألدوات 

 
 )،موار�ةالمستوى األول:  األسعار المتداولة في األسواق النشطة لألداة المال�ة ذاتها (أي بدون تعدیل أو 

أو أسـالیب تقیـ�م أخـرى تعتمـد  مشـابهة لموجـودات ومطلو�ـاتاألسعار المتداولة فـي األسـواق النشـطة  المستوى الثاني: 
 لى ب�انات السوق الممكن مالحظتها، وفیها جم�ع المعط�ات الهامة ع

 المستوى الثالث: أسالیب تقی�م تعتمد فیها أي معط�ات هامة على ب�انات السوق الممكن مالحظتها.
 

 الموجودات والمطلو�ات المال�ة مقاصة
 نظامــا نافــذ حــق وجــود عنــدفقــط  المــالي المركــز قائمــة فــي الصــافي و�ــدرج المال�ــة والمطلو�ــات الموجــودات مقاصــة تــتم

 وتســو�ة الموجــودات تســییل أو الصــافي أســاس علــى للمقاصــة ن�ــة الشــركة لــدى �كــون  وعنــدما المقیــدة الم�ــالغ لمقاصــة
 وقائمــة المتــراكم والفــائض التــأمین عمل�ــات قائمــة فــي والمصــروفات االیــرادات مقاصــة تــتم ال. واحــد آن فــي المطلو�ــات

 .تفسیراتها أو المحاسب�ة المعاییر �موجب �ه موحاً مس أو مطلو�اً  ذلك كان إذا إال المساهمین عمل�ات
 

 التأمینعجز أقساط  احت�اطي
المنقضــ�ة. یــتم حســاب مثــل هــذه المعــدالت �األخــذ فــي  للســنةتقــوم الشــرك �عمــل تحلیــل لمعــدالت الخســائر / المشــتركة 

 احت�ــاطيثــم لتحدیــد  االعت�ــار المخصــص المتعلــق بهــذه المعــدالت الــذي تــم تكبــده دون التصــر�ح عنــه واســتخدامه مــن
 لكل صنف من أصناف األعمال. التأمینعجز أقساط 
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 (تتمة) المحاسب�ة الس�اسات ألهم ملخص    -٣

 
 القطاع�ة التقار�ر

و�شـــارك فـــي أنشـــطة األعمـــال التـــي مـــن خاللهـــا یـــتم تحقیـــق إیـــرادات وتحّمـــل  الشـــركة مـــن أساســـ�ا جـــزءاً  القطـــاع �مثـــل
ت مال�ــة دق�قــة یــتم تقی�مهــا �انتظــام مــن قبــل صــاحب القــرار الرئ�ســي فــي الشــركة مصــار�ف والتــي حولهــا تتــوافر معلومــا

 منتجاتهـــا حســـب عمـــل وحـــدات مـــن الشـــركة تتكـــون  إدار�ـــة، وألغـــراضلتحدیـــد ك�ف�ـــة تخصـــ�ص المـــوارد وتقیـــ�م األداء. 
 :التال�ة الرئ�س�ة األعمال قطاعات ولدیها وخدماتها،

 
 األدو�ة وجم�ع الخدمات والمستلزمات الطب�ة األخرى.الطبي و�غطي التكالیف الطب�ة و  التأمین •
 و�وفر تغط�ة ضد الخسائر واالضرار المتعلقة �الس�ارات ـ �استثناء تأمین النقل. الس�ارات تأمین •
 تأمین الطاقة. •
 تأمین أصناف األعمال األخرى والذي �غطي أصناف أخرى من األعمال غیر المدرجة أعاله. •

 
قطاع غیر تشغیلي. وتعتبر اإلیرادات الناتجـة عـن الودائـع القصـیرة األجـل والطو�لـة األجـل  إن إیرادات المساهمین هي

ات هي النشاطات المنتجة لإلیرادات فقط. هناك �عض المصار�ف التشغیل�ة والمصـار�ف الرأسـمال�ة األخـرى ستثمار واال
علــى هــذا  التــأمینئض مــن عمل�ــات یــتم تصــن�فها ضــمن هــذا القطــاع وفقــًا ألســاس مناســب. یــتم توز�ــع العجــز أو الفــا

 القطاع وفقًا ألساس مناسب. 
 

فـي �عـض الجوانـب و�ـتم ق�اسـها �صـورة مختلفـة عـن الـر�ح أو الخسـارة یتم تقی�م القطاعات بناًء على الر�ح أو الخسـارة 
 في القوائم المال�ة المرفقة.

 
 التحو�ل ألسعار وفقا تتم فإنها معاملة، يأ حدوث توقع حالة وفي. السنة خالل القطاعات بین معامالت أي تحدث لم

 القطـاع ونتـائجمصـروفات و  إیـرادات تشـتمل. األخـرى  األطـراف مـع التعامـل شـروط بـنفس وتـتم األعمـال، قطاعات بین
 .للشركة المال�ة القوائم مستوى  على یتم است�عادها والتي تجاري  أساس على قطاعات بین التحو�الت على

 
 ل الشركةوالمط�قة من قب وتعد�التهاالجدیدة ر المال�ة ر�المعاییر الدول�ة للتقا

 
للسنة المال�ة السا�قة ولم ینتج عن المت�عة تتوافق مع تلك  القوائم المال�ةإن الس�اسات المحاسب�ة المت�عة في إعداد هذه 

 للشركة. م المال�ةالقوائتبني المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات المط�قة على الشركة اي تأثیر جوهري على 
   

 لقد اعتمدت الشركة التعد�الت والتنق�حات التال�ة على المعاییر القائمة التي اصدرها مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة:
 

 / التفسیرالمع�ار 
 

 الوصف

برامج منافع  ١٩تعد�الت على مع�ار المحاس�ة الدولي رقم  ١٩مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 مساهمات الموظفین: المحددة الموظفین

 ساس السهمأ الدفع على  ٢ رقمالمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة 
 عمالتجم�ع األ ٣ رقمالمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة 
 األعمالقطاعات  ٨رقم المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة 
 ق�اس الق�مة العادلة  ١٣رقم المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة 

 ملموسةالموجودات غیر المعدات و الت و آلاآلممتلكات و ال ٣٨و  ١٦لمحاس�ة الدولي رقم مع�ار ا
 ذات العالقة  معامالت الجهات ٢٤مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 �ةاستثمار ممتلكات  ٤٠مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 

 
 . على هذه القوائم المال�ةإن تطبیق المعاییر أعاله ل�س له أي تاثیر 
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 (تتمة) المحاسب�ة الس�اسات ألهم ملخص    -٣

 
  �عد �سري مفعولهاالمعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة الصادرة التي لم 

�شــكل  التــي تتوقــع الشــركةو  القــوائم المال�ــةتــى تــار�خ إصــدار ح والتــي لــم تــدخل حیــز التنفیــذف�مــا یلــي المعــاییر الصــادرة 
 :عندما تص�ح سار�ة المفعولالتال�ة معاییر م الشركة تطبیق ال. تعتز معقول تطب�قها في المستقبل

 
 تار�خ السر�ان الفعلي الوصف / التفسیرالمع�ار

 
 م٢٠١٨ینایر  ١ األدوات المال�ة  ٩رقم المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة 
ما ف� اتذستحوااالالمحاس�ة على : تعد�الت على المع�ار ١١رقم المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة 

 مشتركةعمل�ات یتعلق �الحصص في 
 

 م٢٠١٦ینایر  ١
 م٢٠١٦ینایر  ١ المؤجلةالحسا�ات النظام�ة  ١٤رقم المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة 
 م٢٠١٨ینایر  ١ العمالءمع  اإلیرادات من العقود ١٥رقم المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة 

 م٢٠١٦ینایر  ١ ى المع�ار: م�ادرات االفصاحتعدیل عل ١مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 ٣٨والمع�ار رقم  ١٦ رقم تعد�الت على المع�ار ٣٨و  ١٦مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 

 ستهالك واإلطفاءتعلقین بتوض�ح الطرق المقبولة لالالم
 
 م٢٠١٦ینایر  ١

حقوق  المتعلق �طر�قة ٢٧ رقم تعد�الت على المع�ار ٢٧مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 الملك�ة في القوائم المال�ة المستقلة

 
 م٢٠١٦ینایر  ١

، ٥رقم المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة 
، ١٩المحاس�ة الدولي رقم ،  ومع�ار ٧و
 ٣٤و

التحسینات السنو�ة على المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة 
والتي تتضمن تعد�الت على   ٢٠١٤-٢٠١٢دورة 

،  ومع�ار ٧، و٥رقم المال�ة  المع�ار الدولي للتقار�ر
 ٣٤، و١٩المحاس�ة الدولي رقم 

 
 
 م٢٠١٦ینایر  ١

 ١٠رقم المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة 
 ٢٨المحاس�ة الدولي رقم  ومع�ار

الب�ع أو المساهمة في موجودات ما بین مستثمر وشركة 
المع�ار الدولي زمیلة أو شركة محاصة (تعد�الت على 

المحاس�ة الدولي رقم ومع�ار  ١٠رقم للتقار�ر المال�ة 
٢٨( 

 
 
 م٢٠١٦ینایر  ١

ف�ما  ٤١ رقم والمع�ار ١٦ رقم تعد�الت على المع�ار ٤١و  ١٦مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 : األشجار المنتجة�الزراعةیتعلق 

 
 م٢٠١٦ینایر  ١

 
المذكورة أعاله على القوائم المال�ة للشركة عنـد  اتالتفسیر الشركة حال�ًا بتقی�م تأثیر المعاییر أو التعد�الت أو  إدارة تقوم

 التطبیق.
 

قــد یــؤدي تطبیــق المعــاییر والتفاســیر ذات الصــلة والمنط�قــة علــى الشــركة إلــى �عــض االفصــاحات اإلضــاف�ة والتغییــرات 
لي أو أداء ومـع ذلـك فـإن الشـركة ال تتوقـع أي تـأثیر جـوهري علـى المركـز المـافي تصن�فات معینة فـي القـوائم المال�ـة. 

 الشركة نتیجة تطبیق هذه المعاییر والتفاسیر.
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 الهامة واالفتراضات المحاسب�ة التقدیرات    -٤

المصـرح عنهـا  اإلیرادات والمصـروفاتتقدیرات وافتراضات تؤثر على ق�م  وضع دارةاإلمن یتطلب إعداد القوائم المال�ة 
القــوائم المال�ــة، إال أن عــدم التــ�قن إعــداد فــي تــار�خ لعارضــة كمــا ا االلتزامــاتو واالفصــاح عــن الموجــودات والمطلو�ــات 

بخصــوص هــذه التقــدیرات واالفتراضــات قــد یــؤدي إلــى نتیجــة قــد تتطلــب تعــد�ًال جوهر�ــًا للق�مــة الدفتر�ــة للموجــودات أو 
 المطلو�ات التي قد تتأثر بها مستق�ًال. 

 
لمصادر الرئ�س�ة المسـتقبل�ة وغیرهـا بخصـوص تقـدیر عـدم التـ�قن ف�ما یلي تفص�ًال �االفتراضات الرئ�س�ة ف�ما یتعلق �ا

والتــي قــد یترتــب علیهــا مخــاطر جوهر�ــة قــد تتطلــب تعــد�ًال جوهر�ــًا للق�مــة الدفتر�ــة  كمــا فــي تــار�خ قائمــة المركــز المــالي
 للموجودات والمطلو�ات في السنة المال�ة القادمة كما هو مبین أدناه:

 
 التأمینالمطال�ات �موجب عقود  االلتزام االقصى الناشئ عن

إن تقدیر االلتزام األقصى الناشئ عن مطال�ات �موجب عقود تأمین هو التقدیر المحاسـبي األكثـر أهم�ـة لـدى الشـركة. 
هناك عـدة عوامـل مـن عـدم التـ�قن یجـب أخـذها فـي االعت�ـار فـي تقـدیر االلتـزام الـذي �قـع علـى الشـركة تجـاه مثـل هـذه 

المطاف. إن مخصص "المطال�ات التي لم یتم اإل�الغ عنهـا" هـو مجـرد تقـدیر للمطال�ـات المتوقـع المطال�ات في نها�ة 
. والمتعلقـة �حـدث وقـع قبـل تـار�خ قائمـة المركـز المـالي ونـتج عنـه تكـالیف اإل�الغ عنها �عد تار�خ قائمة المركز المـالي

ت التي جرى التبل�غ عنها أو التي لم یبلغ عنها �كمن في تقدیر تكلفة المطال�ا دارةاإلالذي تتبناه  األساسيإن األسلوب 
 في توقع مؤشرات تسو�ة المطال�ات المستقبل�ة.الماض�ة في استخدام مؤشرات تسو�ة المطال�ات 

 
مــون مســتقلون �حســب كــل مطال�ــة علــى حــدة. �قــوم مقی تحك�م�ــةیــتم تقــدیر المطال�ــات التــي تتطلــب قــرارات قضــائ�ة أو 

�مراجعة مخصصاتها تجاه المطال�ات التي جـرى التبل�ـغ عنهـا  دارةاإلات المتعلقة �الممتلكات. تقوم عادًة بتقدیر المطال�
 والتي لم یبلغ عنها على أساس كل ر�ع سنوي.

 
، بجانــب احتمال�ــة عجــزهم عــن الســداد. تراقــب الشــركة علــى أســاس ر�ــع التــأمینالشــركة معرضــة لخالفــات مــع معیــدي 

 .التأمینعیدي سنوي تطور الخالفات وقدرة م
 

 التأمینعجز أقساط  احت�اطي
ــالغ الحساســ�ة �ســبب عــدد مــن االفتراضــات تعــزى إلــى الظــروف واألحــوال  التــأمینعجــز أقســاط  احت�ــاطيإن تقــدیر  �

واألحداث المستقبل�ة. �ستند هذا التقدیر على معدل الخسارة المتوقعة �النس�ة للجزء القائم مـن مخـاطر الوثـائق القائمـة. 
ل التوصــل إلــى تقــدیر معــدل الخســارة المتوقعــة، �قــوم المقــّ�م االكتــواري �ــالنظر إلــى العالقــة مــا بــین المطال�ــات ومــن أجــ
 دارةاإلوالتـــي یتوقـــع تطب�قهــا مـــن شـــهر إلـــى آخــر. و�نـــاًء علـــى اقتـــراح المقــّ�م االكتـــواري فقـــد اســـتعانت  التـــأمینوأقســاط 

�قـوم علـى أسـاس أن  دارةاإلالفتـراض الرئ�سـي الـذي اسـتخدمته �احتماالت مختلفة في توقع مؤشـرات معـدل الخسـارة. وا
 نموذج المطال�ات الماض�ة مستقر وسوف �ستمر على هذا النحو مستق�ًال.

 
 المدینة التأمین ألقساطخسائر انخفاض الق�مة 

جموعـة مـن األصـول تقوم الشركة بتقی�م الذمم المدینة التي تعتبر جوهر�ة �حد ذاتها والذمم المدینة التي هي جزء مـن م
المال�ــة ذات المخــاطر االئتمان�ــة المتماثلــة لتحدیــد إن كــان هنــاك انخفــاض فــي ق�مهــا. الــذمم المدینــة التــي یــتم تقی�مهــا 
�شكل فردي لتحدید مـدى االنخفـاض والتـي تـم تسـجیل خسـارة انخفـاض فـي ق�مهـا أو مسـتمرة فـي تسـجیل انخفـاض فـي 

ماعي لالنخفـاض. إن هـذا التقیـ�م لالنخفـاض یتطلـب تقـدیرًا. وللق�ـام بهـذا التقـدیر ق�مها ال یتم إدراجها ضمن التقی�م الج
تقوم الشركة بتقی�م خصائص مخاطر االئتمان والتي تأخذ الوضع السـابق للـذمم فـي االعت�ـار والـذي �مثـل مؤشـرًا حـول 

 مدى القدرة على دفع جم�ع الم�الغ المستحقة �موجب الشروط التعاقد�ة.
 

 تناء المؤجلةتكالیف االق
تم تسجیل التكـالیف المحـددة لالقتنـاء المتعلقـة بب�ـع وثـائق تـأمین جدیـدة كتكـالیف اقتنـاء مؤجلـة و�ـتم اطفاؤهـا فـي قائمـة 

. وف�مــا إذا لــم تتحقــق االفتراضــات المتعلقــة التــأمینوالفــائض التراكمــي علــى طــوال مــدة ســر�ان وث�قــة  التــأمینعمل�ــات 
هـذه، فـإن إطفـاء هـذه التكـالیف �مكـن تسـر�عها وهـذا قـد یتطلـب أ�ضـًا مشـطو�ات  التـأمین �الر�ح�ة المستقبل�ة من وثائق

 والفائض المتراكم. التأمینإضاف�ة في قائمة عمل�ات 
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 الهامة (تتمة) واالفتراضات المحاسب�ة التقدیرات    -٤

 
 التأمین إعادة

 وضـــععامـــل معهــم. تقــوم الشـــركة �متا�عــة ممــن تت - التـــأمینمعیــدي ال تعثــر واحتمـــ -مــع  الشــركة معرضــة لخالفـــات
 ورصد ما یتمتعون �ه من متانة. التأمینعلى أساس ر�ع سنوي مع معیدي  الخالفات

 
 متاحة للب�عالات ستثمار االانخفاض ق�مة 

اتها المتاحة للب�ع قد انخفضت جراء تعرض ق�متهـا النخفـاض جـوهري أو مطـّول إلـى استثمار تقرر الشركة ما إذا كانت 
ن تكلفتها. یتطلب هذا التقدیر لالنخفاض الجوهري أو المطـّول إلـى افتراضـات وتقـدیرات مـن خـالل تقیـ�م الشـركة أقل م

، والصـحة المال�ــة للشــركات أو الجهـات التــي لهــا األســهملمجموعـة مــن العوامــل مـن ضــمنها التقلــب االعت�ـادي ألســعار 
ات، والتغیـرات فـي تقن�ـة المعلومـات، والتـدفقات سـتثمار هـذه اال ات فیها، وأداء القطاع أو المجال الذي تتوافر ف�هاستثمار 

ـــى اضـــمحالل ق�مـــة  ـــدل عل ـــة ت ـــوافرت أدل ـــد �كـــون انخفـــاض الق�مـــة صـــح�حًا ف�مـــا إذا ت ـــة. ق ـــة التشـــغیل�ة والتمو�ل� النقد�
 ات المتاحة للب�ع في إطار أي من العوامل السا�قة.ستثمار اال
 

 معدات وال لألثاث والتجهیزاتاألعمار اإلنتاج�ة 
یتحـدد هـذا التقـدیر  .معـدات الحتسـاب االسـتهالكالو  لألثـاث والتجهیـزاتالشركة األعمـار اإلنتاج�ـة التقدیر�ـة  إدارةتحدد 

�مراجعــة الق�مــة المت�ق�ــة  دارةاإلتقــوم  .�عــد األخــذ فــي االعت�ــار االســتعمال المتوقــع لألصــل أو التلــف والبلــى الطب�عــي
�ـأن  دارةاإلعـدیل االسـتهالك الـذي سـیتم تحمیلـه مسـتق�ًال فـي الحـاالت التـي تعتقـد فیهـا واألعمار اإلنتاج�ـة سـنو�ا و�ـتم ت

 .األعمار اإلنتاج�ة تختلف عن التقدیرات السا�قة
 

  لألدوات المال�ة ةالق�م العادل
 االسـعار لـىع بنـاءً كمـا فـي تـار�خ قائمـة المركـز المـالي  ةنشـط سـوق  فـي المتداولـة المال�ـة لألدوات العادلة الق�مة تحدد

وحیثما یتعذر الحصول على الق�م العادلة لموجودات مال�ة ومطلو�ات مال�ة مسجلة في قائمة المركـز المـالي . المتداولة
من خالل أسواق نشطة فإنه یتم تحدید هذه الق�م مـن خـالل اسـالیب تقیـ�م مختلفـة تتضـمن اسـتخدام النمـاذج الر�اضـ�ة. 

ن خـالل ب�انـات مرصـودة عـن األسـواق حیثمـا أمكـن ، وفـي حالـة عـدم تـوافر مثـل یتم تـوفیر المعط�ـات لهـذه النمـاذج مـ
 هذه الب�انات فال بد من اللجوء إلى التقدیرات لتحدید الق�م العادلة.

 
 مبدأ االستمرار�ة

تملـك الشركة �عمل تقی�م لمدى قدرة الشركة على االسـتمرار فـي الق�ـام �أعمالهـا. والشـركة علـى قناعـة �أنهـا  إدارةقامت 
الموارد الكفیلة لالستمرار في أعمالها على مدى المستقبل المنظور. كمـا أنـه لـ�س لـدى الشـركة علـم �ـأي ضـ�اب�ة كبیـرة 
قــد تلقــي �ظــالل مــن الشــك علــى قــدرة الشــركة فــي مواصــلة أعمالهــا. و�التــالي، تــم إعــداد هــذه القــوائم المال�ــة وفــق مبــدأ 

 االستمرار�ة.
 

 النقد وما في حكمه    -٥
 

۲۰۱٤  ۲۰۱٥  
  سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال (ألف 

   التأمینعمل�ات    
 نقد لدى البنوك ٢٨١,٥٤٦  ٧٣,٦٤٢

  المساهمینعمل�ات    
 البنوك لدىنقد  ١٩,٤٠٩  ٥٨,٠٥٦

 
 ئتماني جید.ذات تصنیف ا مقابلة خرى لدى أطراف ألدى البنوك  �النقد حتفاظاالیتم 
 تار�خ قائمة المركز المالي.في كما العادلة  �صورة معقولة الق�م عنها تقاربالدفتر�ة المفصح  الق�م
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 ات المتاحة للب�عستثمار اال    -٦

  
 التأمینعمل�ات 
الســعود�ة  �ــةســوق المالالمدرجــة فــي  اســتثمارصــنادیق فــي وحــدات  محل�ــة بنــوك مــعالمتاحــة للب�ــع  اتســتثمار تمثــل اال

المتاحـة للب�ـع  اتسـتثمار اال احت�ـاطيان  .فـي البورصـات الدول�ـة ةبنـوك أجنب�ـة مدرجـ مع ستثماراالیتم ) بینما "تداول"(
یث . ح)سعودير�ـال ملیون  ٠,١٢١ :٢٠١٤د�سمبر  ٣١( ٢٠١٥ د�سمبر ٣١سعودي كما في ر�ـال ملیون  ٠,٠٤٥
 .التأمینائض من عمل�ات الفلى تم قیده إ

 
  :لى النحو التاليعتم تلخ�صها المتاحة للب�ع  اتستثمار الحركة في اال

 الرصید في  
 السنةنها�ة  
 )سعودىر�ـال ألف (  

 التغیر في الق�مة 
 للسنةالعادلة  
 )سعودىر�ـال ألف (  

 لحركة ا 
 السنةخالل  
 )سعودىر�ـال ألف (  

بدا�ة الرصید في  
 السنة

 )سعودىر�ـال ألف (  

التأمینعمل�ات   

     
 

٢٠١٥ د�سمبر ٣١في  كما  
 في سندات  استثمار ٤٫۲۸۲ ــ      )۱۷۰( ٤٫۱۱۲

 في صكوك استثمار ٤۱٫۱۰۲ ٦۰٫۰۰۰  )۱۹( ۱۰۱٫۰۸۳
 حقوق ملكیة اسھمفي  استثمار ۸۹۲ ۳٫۹٦۲   )۱٦۸( ٤٫٦۸٦
 في صنادیق مشتركة استثمار ۱۰٫۰۰۰ ٦٥٫۰۰۰   ۱۹۱  ۷٥٫۱۹۱

۱۸٥٫۰۷۲ )۱٦٦(   ۱۲۸٫۹٦۲ ٥٦٫۲۷٦  
     

 الرصید في 
 السنة نها�ة

 )سعودىل ر�ـاألف (

 التغیر في الق�مة
 للسنةالعادلة 

 )سعودىر�ـال ألف (

 الحركة
 السنةخالل 

 )سعودىر�ـال ألف (

الرصید في بدا�ة 
 السنة

 )سعودىر�ـال ألف (

 

    
 

٢٠١٤ د�سمبر ٣١في  كما  
 في سندات  استثمار ۰۱٦,٤ ــ      ۲٦٦  ٤,۲۸۲
 في صكوك استثمار ٥۰,۸٤۲ )۹,۷٥٦( ۱٦  ٤۱,۱۰۲
 حقوق ملكیة اسھمفي  استثمار ــ      ۸۱۲  ۸۰  ۸۹۲
 في صنادیق مشتركة استثمار ــ      ۰۰۰,۱۰  ــ      ۰۰۰,۱۰
۲۷٦,٥٦  ۳٦۲  ۰٥٦,۱ ۸٥۸,٥٤  

 
 عمل�ات المساهمین

۲۰۱٤  ۲۰۱٥  
  سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال (ألف 

 أوراق مال�ة مدرجة في سوق مال�ة ٨٣,٩٦٥  ٦٠,٥٦٠
 أوراق مال�ة غیر مدرجة في سوق مال�ة ١,٩٢٣  ١٢١,٦٤٤
٨٥,٨٨٨  ١٨٢,٢٠٤  

 
 مال�ةمدرجة في سوق  –المتاحة للب�ع )١

 الرصید في 
 السنةنها�ة  
 )سعودىر�ـال ألف (  

التغیر في الق�مة   
 للسنةالعادلة 

 )سعودىر�ـال ألف (  

  الحركة 
 السنةخالل  
 )سعودىر�ـال ألف (  

 الرصید في  
 السنةبدا�ة  
 )سعودىر�ـال ألف ( 

 

  ٢٠١٥ د�سمبر ٣١في  كما    
  ملكیةاسھم حقوق في  استثمار ۱٤٫۱٥۲ )۱٫۰۰۹( )۱٫٦۹۹( ۱۱٫٤٤٤
 سنداتفي  استثمار ۲۲٫۳۰۹ )۱۱٫۲٦۳( )۱۱۹( ۱۰٫۹۲۷
 صكوكفي  استثمار ۱٤٫۰۹۷ ۲۹٫۰۸٦  )۱۸( ٤۳٫۱٦٥
 في صنادیق مشتركة استثمار ۱۰٫۰۰۲ ۱۰٫۰۰۰  )۱٫٥۷۳( ۱۸٫٤۲۹
۸۳٫۹٦٥ )۳٫٤۰۹(  ۲٦٫۸۱٦ ٤۰٫٥٦۰  
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 ات المتاحة للب�ع (تتمة)ستثمار اال    -٦

 
 (تتمة) عمل�ات المساهمین

 (تتمة) مدرجة في سوق مال�ة –المتاحة للب�ع )١
   

 الرصید في  
 السنةنها�ة  
 )سعودىر�ـال ألف ( 

التغیر في الق�مة   
 للسنةالعادلة 

 )سعودىر�ـال ألف ( 

  الحركة 
 السنةخالل  
 )سعودىر�ـال ألف ( 

 الرصید في  
 السنةبدا�ة  
 )سعودىر�ـال ألف ( 

 

    
٢٠١٤ د�سمبر ٣١في  كما  

 ملكیةاسھم حقوق في  استثمار ــ      ۹۲۱,۱٥  )۷٦۹,۱( ۱٥۲,۱٤
 سندات في استثمار ۷۳۸,۲۱ ــ      ٥۷۱  ۳۰۹,۲۲
 في صكوك استثمار ۸٤۰,۲۳ )۷٦۷,۹( ۲٤  ۰۹۷,۱٤
 في صنادیق مشتركة استثمار ــ      ۰۰۰,۱۰  ۲  ۰۰۲,۱۰
٥٦۰,٦۰ )۱۷۲,۱(  ۱٥٤,۱٥ ٦۷۸,٤٥  

 
 أوراق مال�ة غیر مدرجة ــــ للب�ع المتاحة )٢

 
 يالرصید ف 
 السنةنها�ة  
 )سعودىر�ـال ألف ( 

 التغیر في الق�مة  
 للسنةالعادلة 

 )سعودىر�ـال ألف ( 

  الحركة 
 السنةخالل  
 )سعودىر�ـال ألف ( 

 الرصید في  
 السنة بدا�ة 
 )سعودىر�ـال ألف ( 

 

    
٢٠١٥ د�سمبر ٣١كما في   

 في شركة محلیة  استثمار ۱٫۹۲۳ ـــ      ـــ    ۱٫۹۲۳
 في صكوك استثمار ٦۰٫۰۰۰ )٦۰٫۰۰۰( ـــ    ـــ   
 في ودیعة مرابحة استثمار ٥۹٫۷۲۱ )٦۰٫٥۹۹( ۸۷۸ ـــ   

۱٫۹۲۳ ۸۷۸ )۱۲۰٫٥۹۹(   ۱۲۱٫٦٤٤  

     

 في  الرصید 
 السنةنها�ة  
 )سعودىر�ـال ألف ( 

التغیر في الق�مة   
 للسنةالعادلة 

 )سعودىر�ـال ألف ( 

  الحركة 
 السنةخالل  
 )سعودىر�ـال ألف ( 

 الرصید في  
 السنة بدا�ة 
 )سعودىر�ـال ألف ( 

 

    
٢٠١٤ د�سمبر ٣١في  كما  

 شركة محلیةفي  استثمار ۹۲۳,۱ ــ      ــ      ۹۲۳,۱
 صكوكفي  استثمار ۰۰۰,٦۰ ــ      ــ      ٦۰,۰۰۰

 في ودیعة مرابحة استثمار ٥۷٫٥۱٦ ــ      ۲٫۲۰٥ ٥۹٫۷۲۱
  ۱۱۹٫٤۳۹   ــ      ۲٫۲۰٥ ۱۲۱٫٦٤٤

 
 :٢٠١٤( ٢٠١٥ د�سـمبر ٣١ المنته�ة فـيللسنة سعودي ر�ـال ملیون  ٢,٥٣١ ةلغالخسارة غیر المحققة ال�ا تحمیلتم 

 اتاســـتثمار  احت�ــاطيمــة التغیــرات فــي حقــوق المســاهمین كقائ علـــىســعودي) ر�ـــال  ملیــون  ٤,٠١١محقــق: غیــر  ر�ــح
ســعودي ر�ـــال ملیــون  ٥,٣٤٥هــو  ٢٠١٥ د�ســمبر ٣١متاحــة للب�ــع كمــا فــي ال اتســتثمار اال احت�ــاطين إمتاحــة للب�ــع. 

 سعودي).ر�ـال ملیون  ١,٨٧٩: ٢٠١٤(
 

 .دارةاإلمجلس عل�مات المعتمدة من قبل للتوفقا  متخصصمن قبل مدیر صندوق  اتستثمار تدار هذه اال
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 ، صافيمدینةأقساط تأمین     -٧

۲۰۱٤ ۲۰۱٥  
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 اقساط تأمین مستحقة ۱٥۹٫۰۰۳  ۳٤۲,۲۱۸ 
 )٢٤(اإل�ضاح  جهات ذات عالقة - مدینةاقساط تأمین  ۱٤٤٫۲٦٥  ٥۲۹,۱٥۸ 
 مشكوك في تحصیلها أقساط تأمین )۳٦٫۳۳۹( )۲۲,۰۹٤(
 ۷۷۷,۳٥٤  ۲٦٦٫۹۲۹  

 
 :على النحو التالي المشكوك في تحصیلها التأمینأقساط حركة مخصص  كانت

 
۲۰۱٤ ۲۰۱٥  
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 السنةالرصید في بدا�ة  ۲۲٫۰۹٤  ۷۷۸,۱۹ 
 للسنةالمخصص  ۱٤٫۲٤٥  ۳۲۳,۲ 
 السنةخالل  المستخدم ــ  )۷(
 السنةالرصید في نها�ة  ۳٦٫۳۳۹  ۲۲,۰۹٤ 

   
  تجاوزت موعد استحقاقها دون أن تنخفض ق�متها 

 المجمــــــــــوع
 )يسعودر�ـال ألف (

 یوماً  ١٨٠أكثر من 
 )يسعودر�ـال ألف (

 یوماً  ١٨٠إلى  ٩١
 )يسعودر�ـال ألف (

 یوماً  ٩٠أقل من 
 )يسعودر�ـال ألف (

 ٢٠١٥د�سمبر  ٣١كما في 
 

 مدینةاقساط تأمین  ۸۷٫٤۷۸ ٤۱٫۳۹٥  ۳۰٫۱۳۰  ۱٥۹٫۰۰۳ 
 جهات ذات عالقة - مدینةاقساط تأمین  ۷٥٫۸۷۱ ٥۸٫۷۹۱  ۹٫٦۰۳  ۱٤٤٫۲٦٥ 
 مشكوك في تحصیلها اقساط تأمین ــ   )۱٥٫۰۲۸( )۲۱٫۳۱۱( )۳٦٫۳۳۹(
 ، صافيمدینةاقساط تأمین  ۱٦۳٫۳٤۹   ۸٥٫۱٥۸  ۱۸٫٤۲۲  ۲٦٦٫۹۲۹ 

   
  دون أن تنخفض ق�متهاتجاوزت موعد استحقاقها  
 المجمــــــــــوع

 ي)سعودر�ـال ألف (
 یوماً  ١٨٠أكثر من 

 ي)سعودر�ـال ألف (
 یوماً  ١٨٠إلى  ٩١

 ي)سعودر�ـال ألف (
 یوماً  ٩٠أقل من 

 ي)سعودر�ـال ألف (
 ٢٠١٤د�سمبر  ٣١كما في 

 

 مدینةاقساط تأمین  ۱۲۱٫۱٥۷ ٦٤٫۱۷۱  ۳۳٫۰۱٤  ۲۱۸٫۳٤۲ 
 جهات ذات عالقة - مدینةاقساط تأمین  ۱٥۸٫٥۲۹ ــ   ــ   ۱٥۸٫٥۲۹ 
 مشكوك في تحصیلها اقساط تأمین ــ   )۹٫٦۲٦( )۱۲٫٤٦۸( )۲۲٫۰۹٤(
 ، صافيمدینةاقساط تأمین  ۲۷۹٫٦۸٦   ٥٤٫٥٤٥  ۲۰٫٥٤٦  ۳٥٤٫۷۷۷ 

  
خفض ق�متهـا. لـ�س مـن المدینـة التـي لـم تـن التـأمینأقسـاط من المتوقع بناًء على الخبـرة السـا�قة، أن یـتم اسـترداد جم�ـع 

الممارســة المت�عــة لــدى الشــركة الحصــول علــى ضــمانات مقابــل الــذمم المدینــة ولــذا فــإن الغالب�ــة العظمــى منهــا بــدون 
% مـن هـذا الرصـید كمـا ٥٧فإن أرصدة أكبر خمسة عمالء �مثلون تقر��ـًا  المدینة التأمینوف�ما یتعلق �أقساط  ضمان.

 %). ٧٢: ٢٠١٤( ٢٠١٥د�سمبر  ٣١في 

 
 
۲٥ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 ، صافيالتأمینمعیدي ذمم مدینة ل    -٨

۲۰۱٤ ۲۰۱٥    
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 ذمم مدینة لمعیدي التأمین ۲٥٫۸٦۲  ۹۲۱,۷ 
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلها )۲٫۳٥۲( )٤٦۲,۲(
 ٤٥۹,٥  ۲۳٫٥۱۰  

 
 :ليعلى النحو التاالمشكوك في تحصیلها  التأمینحركة مخصص أقساط  كانت 

 
۲۰۱٤ ۲۰۱٥  
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 الرصید في بدا�ة السنة ۲٫٤٦۲  ٦۹۹,۲ 
 المخصص للسنة ـــ   ـــ  
 المخصص خالل السنة عكس )۱۱۰( )۲۳۷(
 السنةالرصید في نها�ة  ۲٫۳٥۲  ٤٦۲,۲ 

 
  تجاوزت موعد استحقاقها دون أن تنخفض ق�متها 

 المجمــــــــــوع
 )يسعودر�ـال لف أ(

 یوماً  ١٨٠أكثر من 
 )يسعودر�ـال ألف (

 یوماً  ١٨٠إلى  ٩١
 )يسعودر�ـال ألف (

 یوماً  ٩٠أقل من 
 )يسعودر�ـال ألف (

 ٢٠١٥د�سمبر  ٣١كما في 
 

 التأمینمعیدي ذمم مدینة ل ۱۷٫۸۷۰ ٤٫٥٤۹ ۳٫٤٤۳  ۲٥٫۸٦۲ 
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلها ــ   ــ  )۲٫۳٥۲( )۲٫۳٥۲(
 ، صافيالتأمینمعیدي ذمم مدینة ل ۱۷٫۸۷۰   ٤٫٥٤۹ ۱٫۰۹۱  ۲۳٫٥۱۰ 

 
  تجاوزت موعد استحقاقها دون أن تنخفض ق�متها 
 المجمــــــــــوع

 ي)سعودر�ـال ألف (
 یوماً  ١٨٠أكثر من 

 ي)سعودر�ـال ألف (
 یوماً  ١٨٠إلى  ٩١

 ي)سعودر�ـال ألف (
 یوماً  ٩٠أقل من 

 ي)سعودر�ـال ألف (
 ٢٠١٤مبر د�س ٣١كما في 

 

 ذمم مدینة لمعیدي التأمین ۱٫۲۹۷ ٦۱۹ ٦٫۰۰٥  ۷٫۹۲۱ 
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلها ــ  ــ  )۲٫٤٦۲( )۲٫٤٦۲(
 ، صافيذمم مدینة لمعیدي التأمین ۱٫۲۹۷   ٦۱۹ ۳٫٥٤۳  ٥٫٤٥۹ 

 
التـي لـم تـنخفض ق�متهـا.  نالتـأمیمـن معیـدي المدینـة  الذمممن المتوقع بناًء على الخبرة السا�قة، أن یتم استرداد جم�ع 

ل�س مـن الممارسـة المت�عـة لـدى الشـركة الحصـول علـى ضـمانات مقابـل الـذمم المدینـة ولـذا فـإن الغالب�ـة العظمـى منهـا 
 بدون ضمان.

 

 
 
۲٦ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 ةمؤجلتناء وثائق تكالیف اق    -٩

۲۰۱٤ ۲۰۱٥    
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 ینایر  ١كما في  ۱۳٫۹۸٥  ۱۱۷,۷ 
 التكالیف المتكبدة خالل السنة ۳۹٫۱۹۸  ۲۸٫۱٦۷ 
 المحمل للسنة )۲۸٫٦۳۳( )۲۱٫۲۹۹(
 د�سمبر ٣١كما في  ۲٤٫٥٥۰  ۱۳٫۹۸٥ 

 
 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى   -١٠

 
۲۰۱٤ ۲۰۱٥  
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 المطالبات  دارةمؤجلة إل أتعاب ۱٫٥۰۸ ۲٫٦۱۰
 مدفوعة مقدما مصروفات ٤٫٦۱٤ ٤٫٤۷۷

 فوائد مستحقة ۱٫۲۱۷ ۳۳٥
ــ ٤۸٫۹۳٦  دفعات مقدمة للمستشفیات   
۱۳٫۳۱۱ ۱۷٫۰۱٥  استردادات للمطالبات   
۲٫۹٦٥ ۲٫۲۰۷  سلف للموظفین   

 ىأخر ۱٤٫۰۸۲ ۱٤٫۸۳٤
۸۷٫٤٦۸ ٤۰٫٦٤۳  

 
 األثاث والتجهیزات والمعدات المكتب�ة  -١١

 
 التأمینعملیات 

 
 یزات اثاث وتجھ سیارات 

أجھزة كمبیوتر 
 ومعدات مكتبیة

تحسینات على 
 المأجور

۲۰۱٥ 
 االجمالي

۲۰۱٤ 
 االجمالي

كلفة:تال  ریـال (ألف  
 سعودي)  

 ریـال (ألف 
 سعودي)  

 ریـال (ألف 
 سعودي)  

ریـال (ألف 
 سعودي)

 ریـال (ألف 
 سعودي)  

 ریـال (ألف 
 سعودي)  

       
 ۱۹٫٦۹٥ ۲۰٫۹۹۳ ٤٫۲۹۲ ۸٫۲۲۲ ۸٫۰٤۸ ٤۳۱ بدایة السنةفي 

ــ   اضافات  ۱۹۹ ۹٥۳ ۲٤۸ ۱٫٤۰۰ ۱٫۲۹۸ 
 ۲۰٫۹۹۳ ۲۲٫۳۹۳ ٤٫٥٤۰ ۹٫۱۷٥ ۸٫۲٤۷ ٤۳۱ نھایة السنة

       االستھالكات:
 ۱۲٫۸٤٦ ۱٦٫٥۲٥ ۳٫٦۰۸ ٦٫٦۰٦ ٦٫۰۷۱ ۲٤۰ بدایة السنةفي 

 ۳٫٦۷۹ ۲٫٦٦۸ ٤۹۸ ۹۸٤ ۱٫۰۹٦ ۹۰ المحمل للسنة
 ۱٦٫٥۲٥ ۱۹٫۱۹۳ ٤٫۱۰٦ ۷٫٥۹۰ ۷٫۱٦۷ ۳۳۰ نھایة السنة

       صافي القیمة الدفتریة:
  ۳٫۲۰۰ ٤۳٤ ۱٫٥۸٥ ۱٫۰۸۰ ۱۰۱ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 
 ٤٫٤٦۸  ٦۸٤ ۱٫٦۱٦ ۱٫۹۷۷ ۱۹۱ ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في 

 

 
 ةدخل عموالت غیر مكتسب  -١٢

 
۲۰۱٤ ۲۰۱٥  
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 ینایر ۱كما في  ۲۹٫٤٤۳ ۲٥٫٤۳۷
 عموالت مستلمة خالل السنة  ٥۰٫٤۳۲ ٤٦٫۸۳۱

)٤۲٫۸۲٥(  )٤٤٫۷۱٥(  عموالت مكتسبة خالل السنة 
 دیسمبر ۳۱كما في  ۳٥٫۱٦۰ ۲۹٫٤٤۳

 

 
 
۲۷ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
  غیر المكتسبة التأمین الحركة في اقساط   -١٣

۲۰۱٤ ۲۰۱٥  
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 نایر ی ۱غیر المكتسبة كما في  األقساطإجمالي  ٤۳۱٫۱۸۸ ۳۷٥٫٤٥۰
 دیسمبر ۳۱غیر المكتسبة كما في  األقساطإجمالي  )٥۹۱٫۷۹۱( )٤۳۱٫۱۸۸(
    غیر المكتسبة األقساطالحركة في  )۱٦۰٫٦۰۳( )٥٥٫۷۳۸(
 ینایر  ۱غیر المكتسبة كما في  األقساطمن  التأمینحصة معیدي  )۱٦٥٫۹۳٦( )۱۲۳٫۹۰۱(

 دیسمبر  ۳۱المكتسبة كما في غیر  األقساطمن  التأمینحصة معیدي  ۱۷٤٫۲٥۰ ۱٦٥٫۹۳٦
 غیر المكتسبة األقساط في التأمینالحركة في حصة معیدي  ۸٫۳۱٤ ٤۲٫۰۳٥

 غیر المكتسبة، صافي األقساطالحركة في  )۱٥۲٫۲۸۹( )۱۳٫۷۰۳(
 

  المطالبات  -١٤
۲۰۱٤ ۲۰۱٥  
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 وعة إجمالي المطالبات المدف ۷٥٥٫۰۱٤ ۸۲۲٫٥۹٤
 أدناه)  )۱(یضاح اإلفي نھایة السنة (انظر  تحت التسویةإجمالي المطالبات  ٥۹۲٫۲٦۳ ۳٥۰٫٦۹۲

۱٫۱۷۳٫۲۸٦ ۱٫۳٤۷٫۲۷۷  
 في بدایة السنة تحت التسویةإجمالي المطالبات  )۳٥۰٫٦۹۲( )۲۹٦٫٦٦۲(

 إجمالي المطالبات المتكبدة ۹۹٦٫٥۸٥ ۸۷٦٫٦۲٤
 دة من معیدي التأمینالمبالغ المستر )۱۰۳٫٤٦۲( )۹٦٫٥۰۸(

)۱۰۰٫۸٤٥( )۳۰٥٫۷٦۹( 
كما في نھایة السنة  تحت التسویةحصة معیدي التأمین من المطالبات 

 أدناه) )۳و ۲( یضاحاإل(انظر 
)۱۹۷٫۳٥۳( )٤۰۹٫۲۳۱(  

 في بدایة السنة تحت التسویةحصة معیدي التأمین من المطالبات  ۱۰۰٫۸٤٥ ۱۱٤٫۷۱٦
 دي التأمین من المطالباتحصة معی )۳۰۸٫۳۸٦(  )۸۲٫٦۳۷(

 صافي المطالبات المتكبدة ٦۸۸٫۱۹۹ ۷۹۳٫۹۸۷
 
ل�م یبل�غ عنھ�ا مخص�ص مطالب�ات متكب�دة  ۲۰۱٥دیس�مبر  ۳۱كم�ا ف�ي  تح�ت التس�ویةالمطالب�ات إجم�الي  یتضمن .۱

 سعودي). لایرملیون  ۱۸٦٫۲۸: ۲۰۱٤سعودي ( لایرملیون  ۲٤٤٫۸۸ بمبلغ
تتض��من مخص��ص للمطالب��ات  ۲۰۱٥دیس��مبر  ۳۱كم��ا ف��ي لتس��ویة المطالب��ات تح��ت احص��ة معی��دي الت��أمین م��ن  .۲

 ملیون لایر سعودي). ۱٦٫۷٤: ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي ( ٦۳٫٥۳المتكبدة وغیر المبلغ عنھا بمبلغ 
خ�الل اثن�ى عش�ر ش�ھرا م�ن ت�اریخ التقری�ر. ی�تم  الت�أمیناس�تالم جمی�ع المب�الغ المطلوب�ة م�ن معی�دي  من المتوق�ع .۳

 .المخاطر المتعلقة بھامن المطالبات تحت التسویة على أساس نسبة توزیع  مینالتأاحتساب حصة معیدي 
 

 جدول تطویر المطالبات
لك�ل ل�م یبل�غ عنھ�ا  المتراكمة بما ف�ي ذل�ك المطالب�ات المبلغ�ة والمتكب�دة اال ان�ھ یبین الجدول التالي المطالبات المتكبدة

ی�ؤدي  الت�أمینى تاریخھ. ان تطور التزام�ات المتراكمة حتسنة حوادث متعاقبة بتاریخ كل مركز مالي، ومع الدفعات 
 نھائیة للمطالبات.لالى قیاس قدرة الشركة على تقدیر القیمة ا

 
 ل��دیھا لك��ي ی��تم حمایتھ��ا ازاء خب��رة الت��أمینات كافی��ة بخص��وص اعم��ال احتیاطی��ل��ى الحف��اظ عل��ى تھ��دف الش��ركة إ

لتصبح اكثر تأكیدا فإن المطالبات والتكلفة النھائیة للمطالبات اتیة، وبینما تتطور وتطورات مطالبات مستقبلیة غیر مو
ات م�ن س��نوات  الح��وادث حتیاطی��اتی��ة س��وف ی�تم ح��ذفھا مم��ا ی�نجم ع��ن ذل�ك اس��تبعاد االخب�رات المطالب��ات غی�ر المو

ات احتیاطی�ات كافی�ة تق�وم الش�ركة بتحوی�ل الكثی�ر م�ن ھ�ذا االس�تبعاد ال�ى احتیاطیالمنصرمة. ومن اجل الحفاظ على 
بالتكلف��ة النھائی��ة  یتعل��قر ب�س�نة الح��وادث الحالی��ة عن�دما یك��ون تط��ور المطالب�ات أق��ل اس��تحقاقا وھن�اك ت��یقن بش��كل اك

 للمطالبات.
 
 
۲۸ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 المطالبات (تتمة)  -١٤

 
 (تتمة) جدول تطویر المطالبات

 التالیة:المالیة ن التحلیل الثالثي للمطالبات على حوادث على امتداد السنوات إ
 

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ي كما ف      
 سنة الحوادث وما قبلھا ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ المجموع

  )سعوديریـال  (ألف

 ۸٤۲٫٤٥۷ ۷۰٦٫٤۹۲ ۹۱٥٫۸۱٤ ۷۹٦٫٤۳۰ ۱٫۳۳۷٫۰۷۲ 

 تقدیر اجمالي تكلفة 
 المطالبات:

 في نھایة سنة الحادث
ــ   بعد سنة  ۱٫۱۸٥٫۳۰٦ ۸۲٦٫۳۰۰ ۹۷۰٫۷۹٥ ۷٤۳٫۹۸۲   
ــ  ــ     بعد سنتین ۱٫۲۲٦٫۲۹۱ ۸٥۲٫۰۹٤ ۹۷٥٫۱۲۷   
ــ  ــ    ــ     سنوات ۳بعد  ۱٫۲٥۲٫٦۳٦ ۸٦۳٫۹۱۹   
ــ  ــ    ــ    ــ     سنوات ٤بعد  ۱٫۲٦۲٫۳٤۰   

٤٫٦۸۷٫۸۲٥ ۸٤۲٫٤٥۷ ۷٤۳٫۹۸۲ ۹۷٥٫۱۲۷ ۸٦۳٫۹۱۹ ۱٫۲٦۲٫۳٤۰ 
التقدیر الحالي للمطالبات 

 المتراكمة

)٤٫۰۹٥٫٥٦۲( )۳۸۱٫۳٤٥(  )٦۷٦٫۲۸۳(  )۹۳۲٫٦٦٤(  )۸٥۰٫۷٥۸(  )۱٫۲٥٤٫٥۱۲(  
 مدفوعات المتراكمة ال

 حتى تاریخھ 

٥۹۲٫۲٦۳  ٤٦۱٫۱۱۲  ٦۷٫٦۹۹ ٤۲٫٤٦۳ ۱۳٫۱٦۱  ۷٫۸۲۸  
المطالبات المسجلة في قائمة 

 المركز المالي
 

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱      
 سنة الحوادث وما قبلھا ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ المجموع

  سعودي)ریـال (ألف 

  ۷۰٥٫۱۷۸   ۹۱٥٫۸۱٤  ۷۹٥٫۳۸۹ ۷۲۳٫٤۷۸  ۱٫۱٦۱٫٦۸۱  

 تقدیر اجمالي تكلفة 
 المطالبات:

 في نھایة سنة الحادث
ــ      ۹۷۰٫۷۹٥  ۸۲٦٫۳۰۰ ٦۲٥٫۲۳۱  ۱٫۰٦۸٫۸۹۲  بعد سنة  
ــ  ــ       ۸٥۲٫۰۹٦ ٤۸۰٫٦٤۱  ۱٫۰٦۲٫۷۱۹  بعد سنتین 
ــ  ــ    ــ       ٦۹۸٫۱۳۱  ۱٫۰٦۰٫٥۱۹  سنوات ۳بعد  
ــ  ــ    ــ    ــ        ۱٫۰٦۹٫۷۱۹  سنوات ٤بعد  

٤٫۲۹٥٫۹۱۷  ۷۰٥٫۱۷۸   ۹۷۰٫۷۹٥  ۸٥۲٫۰۹٦ ٤۹۸٫۱۳۱  ۱٫۰٦۹٫۷۱۹  
التقدیر الحالي للمطالبات 

 المتراكمة

)۳٫۹٤٥٫۲۲٤( )٥۷۹٫۲۷٥(  )۸۷۸٫۳۸٦(  )۸۳۳٫۳۸۳(  )٦۹۰٫٤٥۳(  )۱٫۰٦۳٫۷۲۸(  
 المدفوعات المتراكمة 

 حتى تاریخھ 

۳٥۰٫٦۹۲  ۲۲٥٫۹۰۳   ۹۲٫٤۰۹  ۱۸٫۷۱۱ ۷٫٦۷۸  ٥٫۹۹۱  
المطالبات المسجلة في قائمة 

 المركز المالي
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
  مصروفات مستحقة ومطلو�ات أخرى   -١٥

۲۰۱٤ ۲۰۱٥  

  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

  
 التأمینعملیات 

 مصاریف مستحقة ۲٤۸ ٤۳۸
 ورش الصیانة ۲٫۱۸۳ ٦٤٤
 المطالبات إدارة أتعاب ۷۸۲ ۸۸۹

ــ   مستحق للمستشفیات ۸٫۳٤۱ 
 التأمینوسطاء  ٥٫۱۳۳ ۳٫۳۲٤
  أتعاب المسح ــ  ۱٫۳۰۹
 دائنةعموالت وحوافز  ۲٫٦٦٥ ۱٫٦٦٥
 دائنة أتعاب مجلس الضمان الصحي ۱٫۲٥۲ ۱٫٦۸۰
 دائنةأتعاب إشراف وتفتیش  ۱٫۸٤٥ ۱٫٦۹٤
 دائنةضریبة استقطاع  ٥٫۸۲۹ ۷٫۲۳۹
 أخرى ۹٫۳۱۸ ۸٫۱٦۹

۲۷٫۰٥۱ ۳۷٫٥۹٦  
 

 مؤسسة مال�ةمستحق إلى   -١٦
ــم تقــم الشــركة بتجدیــد التســه�الت. حصــلت  سو�ســرا إس أيبنــك بــي اســتحقت شــهادات مرا�حــة مــن ،  ســنةالخــالل  ول

لغــرض المـذكور بنـك الدوالر أمر�كـي مــن  ٥,٠٠٠,٠٠٠�مبلـغ  بنكـي علـى المكشــوفالســحب ال تتسـه�الالشـركة علـى 
 نسـ�ةحمـل �مـدة ثالثـة أشـهر و هـذا السـحب علـى المكشـوف ل. إن فـي البنـك المـذكور شهادات مرا�حة� إضافي استثمار
 . متجددعلى أساس سعر السوق �حسب  عمولة
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 الزكاة وضر��ة الدخل – ١٧

الــــدخل �المملكـــة العر��ـــة الســــعود�ة . ان و خـــل المســـتحقة وفقـــًا ألنظمــــة مصـــلحة الزكـــاة  تم إحتساب الزكاة وضر��ة الد
 العناصر الرئ�س�ة لوعاء مخصص الزكاة وضر��ة الدخل للسنة هي كما یلي:

۲۰۱٤ ۲۰۱٥  
  سعودي)ریـال لف (أ سعودي)ریـال (ألف 

   
  رأس المال ۲۸۰٫۰۰۰ ۲۸۰٫۰۰۰

)۲۸٫۰۰۰(  )۲۸٫۰۰۰(  ودیعة نظامیة 
 النظامي حتیاطياال ۳۱٫۹٤٤ ۳۱٫۹٤٤

)۷٦٫٦۲۷(  )۱٦۰٫٤٦۰(  خسائر متراكمة 
 نھایة الخدمة للموظفین مكافأة ۱۱٫۹۷٤ ۹٫۰۸٥
 ات أخرىمخصص ۳٥٫۷۳۲ ۷٫٦٤۱

)٤٫٤٦۸(  )۳٫۲۰۰(  عدات، صافيوالم األثاث والتجھیزات 
۲۱۹٫٥۷٥ ۱٦۷٫۹۹۰  

)۸۰٫۲۹۸(  )٥۲٫۹۷٥(  خسارة السنة 
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا ۱٤٫۲٤٥ ۲٫۰۸٦
 نھایة الخدمة للموظفین مكافأة ٤٫۰۹٥ ۲٫۸۸۹

ــ   مخصصات فنیة أخرى ۸٫۲٥۰ 
)۷٥٫۳۲۳(  )۲٦٫۳۸٥(  معدلة للسنةخسارة  

 الوعاء الزكوي ۱٤۱٫٦۰٥ ۱٤٤٫۲٥۲
 %)۹۸: ۲۰۱٤( %۹۹العائد إلى المساھمین السعودیین بنسبة  ۱٤۰٫۱۸۹ ۱٤۱٫۳٦۷

 %۲٫٥الزكاة بواقع  ۳٫٥۰٥ ۳٫٥۳٥
 ضریبة دخل  
 %)۲: ۲۰۱٤( %۱مساھمین غیر السعودیین بنسبة للالعائد الدخل  ــ  ــ
ــ  ــ  %۲۰ضریبة الدخل بواقع  

  الزكاة وضریبة الدخل ۳٫٥۰٥ ۳٫٥۳٥

 دخل هي كما یلي:ن حركة مخصص الزكاة وضر��ة الإ
 

۲۰۱٤ ۲۰۱٥  
 سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 
 

 الرصید في بدایة السنة  ۱۱٫۱۷٦ ۲۱٫۹۲۹
 المحمل للسنة ۳٫٥۰٥ ۳٫٥۳٥

ــ   )۱٤٫۲۸۸(  المدفوع خالل السنة 
 الرصید في نھایة السنة  ۱٤٫٦۸۱ ۱۱٫۱۷٦

 

 
 دخل.المخصص لضر��ة �ما ان الشركة حققت خسائر خالل السنة لم یتم احتساب 

إن الفروقات بین النتائج المال�ة والنتائج الخاضعة للزكاة ترجع أساسـا إلـى �عـض التعـد�الت وفقـا لألنظمـة المال�ـة ذات 
 العالقة.

الشركة ألنظمة الزكاة في المملكة العر��ة السعود�ة وهذه األنظمة تخضـع  إدراكتم احتساب الوعاء الزكوي استنادا إلى 
مختلفــة والــر�ط الصــادر عــن مصــلحة الزكــاة والــدخل ("المصــلحة") قــد یختلــف عــن االقــرارات الزكو�ــة التــي لتفســیرات 

 قدمتها الشركة.

 
 
۳۱ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 (تتمة) الزكاة وضر��ة الدخل – ١٧

 
 وضع الر�ط الزكوي:

 وحصـلت �موجبهـا علـى شـهادات ٢٠١٤الى  ٢٠٠٩د�سمبر  ٣١ منقدمت الشركة اقراراتها الزكو�ة للسنوات المنته�ة 
 الزكاة المقیدة. 

 
مصــلحة مطال�ــة فیهــا المــن  ٢٠١١الــى  ٢٠٠٩حصــلت الشــركة علــى الــر�ط النهــائي للســنوات مــن  ٢٠١٣خــالل ســنة 

بتقـد�م  دارةاإل. كمـا قامـت ان المخصـص الحـالي كـافٍ  دارةقـد اإلتعت .سـعودير�ــال ملیون  ١٧,٦٩بر�ط اضافي �مبلغ 
. خالل السـنة، قامـت الشـركة صالحهانتیجة هذا االعتراض ستكون في ن االضافي ولدیها الثقة �أاعتراض على الر�ط 

لـم تقـم المصـلحة بإصـدار الـر�ط الزكـوي للسـنوات  سعودي بخصوص هذه الر�وطات.ر�ـال ملیون  ١٤,٢٨٨بدفع مبلغ 
 .٢٠١٤إلى  ٢٠١٢من 

 
 رأس المال  – ١٨

 
ملیون سهم عادي  ٤٩لى إمقسم سعودي ر�ـال ملیون  ٤٩٠إن رأس المال المصرح �ه والمصدر والمدفوع للشركة یبلغ 

 سعودي.ر�ـال  ١٠ق�مة السهم الواحد 
 

هــ ١٤٣٦ر��ـع الثانــــــــــــــــــــــــي  ٢٩الموافـق  ٢٠١٥رایـر فب ١٨بتـار�خ للمسـاهمین العموم�ة غیر العاد�ـة  اجتمعت الجمع�ة
ي. و�ناًء على موافقة الجهات المعن�ة تم طرح ملیون ر�ـال سعود ٢١٠�ق�مة أسهم حقوق أولو�ة وافقت على اصدار و 
وانتهـت  ٢٠١٥فبرایـر  ٢٢ر�ـال سعودي للسهم خالل فتـرة االكتتـاب التـي بـدأت فـي  ١٠ملیون سهمًا عاد�ًا �سعر  ٢١
 ٤٩٠ملیون ر�ـال سعودي إلى  ٢٨٠. تم االنتهاء من اإلجراءات القانون�ة وز�ادة رأس المال من ٢٠١٥مارس  ١٠في 

ـــ  ٢١٠ملیــون ر�ـــال ســعودي كتكلفــة اصــدار لرفــع رأس المــال �مبلــغ  ٤,٩٥ال ســعودي. تكبــدت الشــركة مبلــغ ملیــون ر�
 المساهمین.تم احتسا�ه من خالل قائمة التغیرات في حقوق أسهم حقوق أولو�ة ملیون ر�ـال سعودي من خالل اصدار 

 
  نظامي احت�اطي  – ١٩

نظـامي بنسـ�ة  احت�ـاطي،  تقـوم الشـركة بتكـو�ن ملكـة العر��ـة السـعود�ةفي الم التأمینتمش�ًا مع متطل�ات نظام شركات 
% مــن رأس المــال المــدفوع.  إن هــذا ١٠٠ حت�ــاطيإلــى أن یبلــغ هــذا اال الــدخل الســنوي للمســاهمین% مــن صــافي ٢٠
ــالغیــر قابــل للتوز�ــع. �مــا أن الشــركة تكبــدت خســائر متراكمــة، كمــا فــي نها�ــة الســنة، فلــم یــتم  حت�ــاطياال ل إلــى تحو�
 النظامي خالل السنة.  حت�اطياال

 
 ود�عة نظام�ة   – ٢٠

 
۲۰۱٤  ۲۰۱٥  
  سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال (ألف 

 عملیات المساھمین   
 ودیعة نظامیة ٤۹٫۰۰۰  ۲۸٫۰۰۰

 
ال المـدفوع مـن راس المـ% ١٠في المملكة العر��ـة السـعود�ة ، قامـت الشـركة �ایـداع  التأمین أنظمةتمش�ا مع متطل�ات 

فــي بنــك تــم اخت�ــاره مــن قبــل مؤسســة النقــد ملیــون ر�ـــال ســعودي)  ٢٨: ٢٠١٤(ســعودي ر�ـــال ملیــون  ٤٩والــذي �مثــل
("المؤسســـة")  �مكـــن ســحب هـــذه الود�عــة النظام�ـــة بــدون موافقــة مؤسســـة النقــد العر�ـــي الســعودي الالعر�ــي الســعودي. 

 .والعمولة المستحقة على هذه الود�عة ُتدفع للمؤسسة
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 والمخفض األساسي السهم خسارة – ٢١

 
 األســهمالمصــدرة و  األســهملســنة علــى المتوســط المــرجح لعــدد ایــتم احتســاب خســارة الســهم للســنة بتقســ�م صــافي خســارة 

 على الشركة. ال تنطبقن خسارة السهم المخفض إ .القائمة للسنة
 

أســـهم حقـــوق ة لــتعكس عنصـــر عـــالوة إصــدار �ـــأثر رجعـــي للســنة الســـا�ق األســهمتــم تعـــدیل المتوســط المـــرجح لعـــدد  أ)
 "ر�ح�ة السهم" على النحو التالي: ٣٣حسب متطل�ات مع�ار المحاس�ة الدولي رقم األولو�ة 

٢٠١٥  ٢٠١٤  

 ال سعودي)ـینایر (ألف ر� ١العاد�ة الصادرة كما في  األسهم ٢٨,٠٠٠  ٢٨,٠٠٠
ــ  ٨,٤٠٠  ل سعودي)اـ(ألف ر�حقوق أولو�ة أسهم تأثیر عالوة اصدار    

ــ  حقوق األولو�ةأسهم تأثیر اصدار  ١٨,٢٣٨    
 ال سعودي)ـالعاد�ة (ألف ر� األسهمالمتوسط المرجح لعدد  ٤٦,٢٣٨  ٣٦,٤٠٠

 
وهو نسـ�ة السـعر الزائـد  ١,٣العاد�ة للسنة السا�قة �استخدام العامل المعادل  األسهمتم احتساب المتوسط المرجح لعدد 

ال سـعودي ـر�ـ ٢١,٦١ال سعودي للسهم العادي وسـعر االغـالق عنـد ـر� ١٦,٦٣ظر�ة عند عن الحقوق من الناح�ة الن
 .أسهم حقوق األولو�ةفي آخر یوم تم تداول ف�ه السهم قبل اصدار للسهم العادي 

 
 على النحو التالي:والمخفض  األساسياحتساب خسارة السهم تم  ب)

٢٠١٥  ٢٠١٤  

 ال سعودي)ـ(ألف ر�نة صافي الخسارة للس )٥٢,٩٧٥(  )٨٠,٢٩٨(
 "أ") ٢١(اإل�ضاح �اآلالف العاد�ة  األسهمالمتوسط المرجح لعدد  ٤٦,٢٣٨  ٣٦,٤٠٠

 معدل -والمخفض (�الر�ـال السعودي)  األساسيخسارة السهم  )١,١٥(  )٢,٢١(
 

 المصروفات العموم�ة واإلدار�ة - ٢٢
 

۲۰۱٤ ۲۰۱٥  
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

  التأمینعملیات   
 )۲٤یضاح اال( موظفین تكالیف ۷٤٫۳۰۸ ۷۲٫۰۷۹
 مھنیةو أتعاب قانونیة ۱٫٥۱۸ ۱٫۲۹۱
 تباإیجار مك ۹٫۱۳۲ ۸٫۹۹٤
 )۸و  ۷یضاح االمخصص دیون مشكوك في تحصیلھا ( ۱٤٫۱۳٥ ۲٫۰۸٦
 استھالك  ۲٫٦٦۸ ۳٫٦۷۹
 تبامصاریف مك ۱٫٥۹۰ ۱٫۸۰٥
 مصاریف اتصاالت ۳٫۹۷۹ ٤٫۰۱٥

 مصاریف سیارات ۱۱٦ ۹٤
 ضریبة استقطاع ۲٫۰۰۰ ۲٫۲٥۰
 قرطاسیة و مطبوعات ۲٫٦۱۰ ۱٫۷۰۷

 نقل وبرید ٥٦۰ ٥٥٥
 كھرباء ۲۹۸ ۲۸۳

 أخرى ٤٫۹۷۰ ۳٫۱۸۲
۱۰۲٫۰۲۰ ۱۱۷٫۸۸٤  

   
  عملیات المساھمین ۲۰۱٥ ۲۰۱٤
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
 أتعاب مھنیة ٦۹۹ ٤٦۳
 ىأخر ٥٥۸ ۸۹۹

۱٫۳٦۲ ۱٫۲٥۷  

 
 
۳۳ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 المعلومات القطاع�ة - ٢٣
 

قطاعــــات األعمــــال �النســــ�ة لنشــــاطات الشــــركة  دارةاإلتمشــــ�ًا مــــع طر�قــــة إعــــداد التقــــار�ر الداخل�ــــة �الشــــركة، اعتمــــدت 
 وموجوداتها ومطلو�اتها كما هو مبین أدناه.

 
مــا تضــمن موجــودات القطاعــات ال ت .ســتثماروایــرادات اال المصــروفات العموم�ــة واإلدار�ــةال تتضــمن نتــائج القطاعــات 

ذمــم مدینــة (صــافي)، و  مدینــةات متاحــة للب�ــع، وأقســاط تــأمین اســتثمار مــن نقــد ومــا فــي حكمــه ، و  التــأمینیت�ــع عمل�ــات 
وأثـاث وذمم مسـتحقة مـن عمل�ـات المسـاهمین، أخرى،  وموجوداتوعة مقدما فمصار�ف مدو ، (صافي) لمعیدي التأمین

 وتجیزات ومعدات مكتب�ة.
 

ومصــــروفات مســــتحقة، ذمــــم دائنــــة لحملــــة الوثــــائق، و ، التــــأمینذمــــم دائنــــة لمعیــــدي من مطلو�ــــات القطاعــــات ال تتضــــ
 نها�ة الخدمة للموظفین. ، ومكافأةومطلو�ات أخرى 

 
�مــا یتوافــق مــع آل�ــة إعــداد التقــار�ر الداخل�ــة للشــركة تــم إعتمــاد قطاعــات التشــغیل مــن قبــل اإلدارة ف�مــا یتعلــق نشــاطات 

 داتها ومطلو�اتها المبینة أدناه:الشركة وموجو 
 

  طبي مركبات طاقة أخرى المجموع
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
 

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 مكتتبةإجمالي أقساط تأمین  ۱۲۳٫٥۸۸ ۷۹٤٫٥۷۱ ۱٥٦٫٥۰۰ ۱۹۷٫۰۷۷ ۱٫۲۷۱٫۷۳٦

)۳۷۱٫۹۷۳(  )۱٥٥٫۱٦۱(  )۱٥۳٫۸۰٦(  )٦٥٫۰۸٥(  مسندةتأمین  إعادةأقساط : یخصم ۲٫۰۷۹ 
)۸٫۱۳۲(  )۳٫۳۷۷( ــ     )۲٫٦۷٦(  )۲٫۰۷۹(  أقساط تأمین فائض الخسارة 

 مكتتبةصافي أقساط تأمین  ۱۲۳٫٥۸۸ ۷۲٦٫۸۱۰ ۲٫٦۹٤ ۳۸٫٥۳۹ ۸۹۱٫٦۳۱
)۱٥۲٫۲۸۹(  ٤٫٥۱۰ )۷۸(  )۱٥۷٫٤۷٥(  مكتسبة تأمین غیر  التغیر في صافي أقساط ۷٥٤ 

 مكتسبةصافي أقساط تأمین  ۱۲٤٫۳٤۲ ٥٦۹٫۳۳٥ ۲٫٦۱٦ ٤۳٫۰٤۹ ۷۳۹٫۳٤۲
  التأمین إعادةمن عملیات  مكتسبةعموالت  ۱ ۲٫۳۷٥ ۲٫٦۲٥ ۳۹٫۷۱٤ ٤٤٫۷۱٥

 صافي االیرادات ۱۲٤٫۳٤۳ ٥۷۱٫۷۱۰ ٥٫۲٤۱ ۸۲٫۷٦۳ ۷۸٤٫۰٥۷

 لمدفوعةإجمالي المطالبات ا ۱٥٥٫۹٦۷ ٤۹۲٫۳۹٥ ــ ۱۰٦٫٦٥۲ ۷٥٥٫۰۱٤
)۱۰۳٫٤٦۲(  )۹۳٫٦۲۲( ــ     )۷٫٦۲٤(  )۲٫۲۱٦(  من المطالبات المدفوعة التأمین: حصة معیدي یخصم 

ــ ۱۳٫۰۳۰ ٦٥۱٫٥٥۲  صافي المطالبات المدفوعة ۱٥۳٫۷٥۱ ٤۸٤٫۷۷۱   
ــ ۳٫۸۰۸ ۳٦٫٦٤۷    ٤۳٫۸٦۷ )۱۱٫۰۲۸(  التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة 

ــ ۱٦٫۸۳۸ ٦۸۸٫۱۹۹  صافي المطالبات المتكبدة ۱٤۲٫۷۲۳ ٥۲۸٫٦۳۸   
ــ ۷٫۹٤۸ ۲۸٫٦۳۳  تكالیف اقتناء وثائق التأمین ٦٫۱۱۷ ۱٤٫٥٦۸   
ــ ۳٫۲۰۳ ۳٫۲۰۳ ــ    ــ     أخطار قائمة  احتیاطي   
ــ     ۲٫۳۷٤ ــ  ــ ۲٫۳۷٤     مخصص معالجة المطالبات   
ــ ۱٫۲۷۲ ۱٫۲۷۲ ــ    ــ     احتیاطي كوارث   
ــ ۷٥۷ ۱٫٤۰۱  احتیاطات فنیة أخرى ٤۲۱ ۲۲۳   

ــ ۳۰٫۰۱۸ ۷۲٥٫۰۸۲  صافي التكالیف والمصاریف ۱٤۹٫۲٦۱ ٥٤٥٫۸۰۳   
٥۸٫۹۷٥ ٥۲٫۷٥٫ ٤٥۲٤۱ ۲٥٫۹۰۷ )۲٤٫۹۱۸(  التأمینصافي نتائج عملیات  

)۱۱۷٫۸۸٤(  )غیر موزعة(مصاریف عمومیة و اداریة      
)٤٫٦٦۱(  )۸٤٦(  )۷۸۱(  )۲٫٤۰۸(  )٦۲٦(  أتعاب إشراف وتفتیش 
)۱٫۳۳٦( ــ  ــ    ــ       )۱٫۳۳٦(  س الضمان الصحيأتعاب مجل 

 (غیر موزعة) استثمارایرادات      ٤٫۷۷۷
)٦۰٫۱۲۹(  التأمینالعجز من عملیات      

   

 
 
۳٤ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 المعلومات القطاع�ة (تتمة) – ٢٣

 
  طبي مركبات طاقة أخرى المجموع

ریـال (ألف 
 سعودي)

ریـال (ألف 
 سعودي)

ریـال (ألف 
 سعودي)

ریـال (ألف 
 سعودي)

ریـال (ألف 
 سعودي)

 
 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  كما

 موجودات عملیات التأمین     
      

ــ ۱۱٥٫۸٤۷ ۱۷٤٫۲٥۰ ــ ٥۸٫٤۰۳     غیر المكتسبة ألقساطل التأمین إعادةحصة    
ــ ۲۹۸٫۹۸٤ ۳۰٥٫۷٦۹ ــ ٦٫۷۸٥     للمطالبات تحت التسویة التأمین إعادةحصة    
ــ ٦٫٤۳٤ ۲٤٫٥٥۰  مؤجلةوثائق  اقتناء تكالیف ۳٫٥٥٤ ۱٤٫٥٦۲   

 غیر موزعة موجودات     ۹۸٥٫۰۹٥
 مجموع موجودات عملیات التأمین     ۱٫٤۸۹٫٦٦٤

      
 مطلوبات وفائض عملیات التأمین     
      

 غیر مكتسبةتأمین أقساط  ٥۳٫٥٦۲ ٤۰۸٫۳٥٤ ۷۸ ۱۲۹٫۷۹۷ ٥۹۱٫۷۹۱
ــ ــ ــ ٦٫٤۸٦ ٦٫٤۸٦  قائمة  أخطار احتیاطي   
ــ ــ ٤٫۷۷۹ ــ ٤٫۷۷۹     تمخصص معالجة المطالبا   
ــ ۱٫۷۷۲ ۱٫۷۷۲ ــ ــ     كوارث احتیاطي   
ــ ۷٥۷ ۱٫٤۰۱  احتیاطات فنیة أخرى ٤۲۱ ۲۲۳   

ــ ۳۲۱٫۸۳۱ ٥۹۲٫۲٦۳  تسویةالمطالبات تحت  ۳۸٫۰۸۹ ۲۳۲٫۳٤۳   
ــ ۲۲٫٦۲۲ ۳٥٫۱٦۰  دخل عموالت غیر مكتسبة ــ ۱۲٫٥۳۸   

 غیر موزعةوفائض متراكم مطلوبات      ۲٥٦٫۰۱۲

۱٫٤۸۹٫٦٦٤     
ات والفائض المتراكم مجموع المطلوب

 لعملیات التأمین
 

 
 
۳٥ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 المعلومات القطاع�ة (تتمة) – ٢٣
 

  طبي مركبات طاقة أخرى المجموع
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
 

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 إجمالي أقساط تأمین مكتتبة ۱٦٦٫٤۱٦ ٥۸٥٫۱۳۱ ۱٤۰٫٤۷٥ ۲۷۳٫۱۳۰ ۱٫۱٦٥٫۱٥۲

)۳٦۱٫٦۱۸(  )۲۲۲٫٤۰۰(  )۱۳۸٫۰٥۷(  )۱٫۱۳۹(  )۲۲(  مسندةتأمین  إعادةأقساط یخصم:  
)۷٫٤۲٤(  )٤٫٦۰٤( )۲٫۲۸٦( ــ   )٥۳٤(  التأمینفائض خسارة أقساط  

 صافي أقساط تأمین مكتتبة ۱٦٥٫۸٦۰ ٥۸۱٫۷۰٦ ۲٫٤۱۸ ٤٦٫۱۲٦ ۷۹٦٫۱۱۰
)۱۳٫۷۰۳( )۱٦٫۹۹۳( ــ ۳٫۰٤۱   التغیر في صافي أقساط تأمین غیر مكتسبة  ۲٤۹ 

 صافي أقساط تأمین مكتسبة ۱٦٦٫۱۰۹ ٥٦٤٫۷۱۳ ۲٫٤۱۸ ٤۹٫۱٦۷ ۷۸۲٫٤۰۷
  التأمین إعادةمن عملیات  مكتسبةعموالت  ۱ ۹۳۲ ۲٫٦۲۰ ۳۹٫۲۷۲ ٤۲٫۸۲٥

 صافي االیرادات ۱٦٦٫۱۱۰ ٥٦٥٫٦٤٥ ٥٫۰۳۸ ۸۸٫٤۳۹ ۸۲٥٫۲۳۲

 إجمالي المطالبات المدفوعة ۱٥٦٫٤۳۲ ٥٦۳٫٦۷۸ ۷٫٤۸۰ ۹٥٫۰۰٤ ۸۲۲٫٥۹٤
)۹٦٫٥۰۸(  )۸٥٫۲۹٤(  )۷٫۳۸۸(  )٥۹۱(  )۳٫۲۳٥(  من المطالبات المدفوعة التأمینیخصم: حصة معیدي  

 صافي المطالبات المدفوعة ۱٥۳٫۱۹۷ ٥٦۳٫۰۸۷ ۹۲ ۹٫۷۱۰ ۷۲٦٫۰۸٦
٦۷٫۹۰۱ ٤٫٦۹۳ )۱(  ٦٦٫۷۷۳ )۳٫٥٦٤(  التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة 

 صافي المطالبات المتكبدة ۱٤۹٫٦۳۳ ٦۲۹٫۸٦۰ ۹۱ ۱٤٫٤۰۳ ۷۹۳٫۹۸۷
 التأمینتكالیف اقتناء وثائق  ٤٫۳۲٦ ۸٫۷۷٥ ــ ۸٫۱۹۸ ۲۱٫۲۹۹

)۱۳٫۷۲۷( )۸٫۰۰۱( ــ ــ   )٥٫۷۲٦(   عجز أقساط التأمین احتیاطي 
 أخطار قائمة  احتیاطي ــ ــ ــ ۳٫۲۸۲ ۳٫۲۸۲
 اتمخصص معالجة المطالب ــ ۲٫٤۰٥ ــ ــ ۲٫٤۰٥

 صافي التكالیف والمصاریف ۱٤۸٫۲۳۳ ٦۳۳٫۰۳۹ ۹۱ ۲٥٫۸۸۳ ۸۰۷٫۲٤٦
۱۷٫۹۸٦ ٦۲٤٫ ٫٥٥٦۹٤۷ )٦۷٫۳۹٤(  التأمینصافي نتائج عملیات  ۱۷٫۸۷۷ 

)٥٫۸۲۸(  )۱٫٤٦۷(  )۷۰۲(  )۲٫۸۳۱(  )۸۲۸(  أتعاب إشراف وتفتیش 
)۱٫۷٥۸( )۱٫۷٥۸( ــ ــ ــ   أتعاب مجلس الضمان الصحي 
)۱۰۲٫۰۲۰(  )غیر موزعة(میة و اداریة مصاریف عمو     

 ایرادات استثمار     ۷٫۳٦۸
)۸٤٫۲٥۲(  التأمینالعجز من عملیات      

   

 
 
۳٦ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 المعلومات القطاع�ة (تتمة) – ٢٣

 
  طبي مركبات طاقة أخرى المجموع

ریـال (ألف 
 سعودي)

ریـال (ألف 
 سعودي)

ریـال (ألف 
 سعودي)

ریـال (ألف 
 سعودي)

ریـال (ألف 
 سعودي)

 
 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في  كما

 التأمینموجودات عملیات      
      

 غیر المكتسبة ألقساطل التأمین إعادةحصة  ــ       ٦٦٤ ــ       ۱٦٥٫۲۷۲ ۱٦٥٫۹۳٦
 للمطالبات تحت التسویة التأمین إعادةحصة  ۱٫۳۱٤ ۳٫٥۷٤ ــ       ۹٥٫۹٥۷ ۱۰۰٫۸٤٥
 مؤجلةئق وثا اقتناء تكالیف ۱٫۱٦۱ ٦٫٤۹٥ ــ       ٦٫۳۲۹ ۱۳٫۹۸٥

 غیر موزعة موجودات     ۷٤٦٫٥۸۹
 مجموع موجودات عملیات التأمین     ۱٫۰۲۷٫۳٥٥

      
 مطلوبات وفائض عملیات التأمین     
      

 عموالت غیر مكتسبةدخل  ــ       ۱٦۰ ــ       ۲۹٫۲۸۳ ۲۹٫٤٤۳
 غیر مكتسبةتأمین أقساط  ٥٤٫۳۱٦ ۱۹۳٫۱۳۹ ــ       ۱۸۳٫۷۳۳ ٤۳۱٫۱۸۸

 قائمة  أخطار احتیاطي ــ       ــ       ــ       ۳٫۲۸۲ ۳٫۲۸۲
 مخصص معالجة المطالبات ــ       ۲٫٤۰٥ ــ       ــ       ۲٫٤۰٥

 كوارث احتیاطي ــ       ــ       ــ       ٥۰۰ ٥۰۰
 تسویةالمطالبات تحت  ٥۰٫٤۳۱ ۱۸٥٫۲٦٦ ــ       ۱۱٤٫۹۹٥ ۳٥۰٫٦۹۲
 یر موزعةمطلوبات غ     ۲۰۹٫۸٤٥

۱٫۰۲۷٫۳٥٥     
مجموع المطلوبات والفائض المتراكم 

 لعملیات التأمین
 

 
 
۳۷ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة - ٢٤

 
، والموظفین دارة، والشركات الواقعة تحت سیطرة أعضاء مجلس اإلدارةتتكون الجھات ذات العالقة من مجلس اإل

  الرئیسیین. 
 مع الجھات ذات العالقة خالل السنة:فیما یلي تفاصیل اھم المعامالت 

 
 

 دیسمبر ۳۱ الرصید كما في
 مبلغ المعامالت للسنة المنتھیة

 الجھة ذات العالقة طبیعة المعامالت دیسمبر ۳۱
۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥   
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
 

       التأمینعملیات 
 :نوالمساھم     
 مجموعة بن الدن السعودیة اقساط تامین  ۹۳٫٤۰۹  ۲۲٤٫۳٤۱   

  مدفوعات ومطالبات )۱۰۷٫٤۲٦( )۳۰۱٫۰٦٦( ۱٤٤٫۲۸۳  ۱٥۸٫۳۰۰
      
 :دارةاإلأعضاء مجلس      

)۸۸۹( )٤۸۸( 
)۷٫۸٦۱( 
 ۷٫۸۰۲ 

)۱٫٤۲٦( 
 ۲٫۸۰۳ 

 تسویة  أتعاب
 (كارز) خدمات المطالبات واالخطار  مدفوعة مطالبات

      
 (كارز) رخدمات المطالبات واالخطا أقساط تأمین ۳۷٦  ٦۲۱   

  مدفوعات ومطالبات )٦٤۲( )۱٫۰۰۹( )۱۰۹( ۱٥۷
      
 مكتب المحامي حسان محاسني أقساط تأمین ٥۱٥  ۳۷۲   

 مدفوعات ومطالبات )٤۹٦( )۳۷۱( ۹۱  ۷۲
      

 ٤٫۷۰۲  ــ     ــ    
 
 ٤٫۸٥٦ 

 صاریف مكافآت وم
 متعلقة 

 كبار التنفیذیین 

      
 عملیات المساھمین     
      
 التأمیننجم لخدمات  مدفوعات مستلمة  ــ     ــ      )۲۷۰( )۲۷۰(
      

 ۱٫۱۲۳  ۱٫۱٦۹  ــ     )٤۰(
 مكافآت أعضاء 

 دارةاإلمجلس 
 دارةاإلأعضاء مجلس 

 
 الشهرة - ٢٥

 
و�نـاًء علیهــا اسـتحوذت الشـركة علــى ال�حـر�ن ("ال�ـائع")  –ة المتحـدة للتـأمین التعــاوني الشـركة اتفاق�ـة مــع الشـرك ابرمـت

 ٦٥٦,٩٥�مبلــغ إجمــالي مقــداره  ٢٠٠٨د�ســمبر  ٣١عمل�ــات تــأمین ال�ــائع فــي المملكــة العر��ــة الســعود�ة اعت�ــارًا مــن 
املـة مـن قبـل مؤسسـة النقـد العر�ـي ال سـعودي. تـم اعتمـاد المعـملیون ر� ٧٨,٤ال سعودي ومبلغ شهرة مقداره ـملیون ر�

و�عد الحصول على الموافقة المحددة  ٢٠٠٨السعودي ("المؤسسة"). مبلغ الشهرة المستحق لل�ائع تم دفعة �الكامل �عد 
 من المؤسسة.

 
إن تحدید مدى تعرض الشهرة النخفاض الق�مة یتطلـب تقـدیر المبلـغ القابـل لالسـترداد مـن الوحـدات المحققـة للنقـد التـي 
تتعلــق بهــا الشــهرة. تــم تحدیــد المبلــغ القابــل لالســترداد اســتنادًا إلــى احتســاب الق�مــة قیــد االســتعمال �اســتخدام توقعــات 

التـي تغطـي مـدة خمـس سـنوات. إن معـدل النمـو  دارةالتدفقات النقد�ة من الموازنات المال�ة المعتمدة من قبل مجلس اإل
% ٩,٢علــى مـدى الخمــس سـنوات القادمـة ســتكون فـي نطــاق  التـأمین السـنوي المرصـودة فــي المیزان�ـة إلجمــالي أقسـاط

%. إن معــدل النمــو المســتخدم �شــیر إلــى أن التــدفقات النقد�ــة مــن الوحــدات المحققــة للنقــد �عــد خمــس ســنوات ١٥إلــى 
لقــد  %).١١: ٢٠١٤% (١١,١ات النقد�ــة هــو ومعــدل الخصــم المطبــق لتوقعــات التــدفق %).٣: ٢٠١٤% (٣ســتكون 

 تائج التقی�م أن الق�مة الدفتر�ة للشهرة هي أقل من الق�مة القابلة لالسترداد.اتضح من ن
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 الشهرة (تتمة) - ٢٥

 
 إن احتساب الق�مة قید االستعمال هي األكثر حساس�ة �النس�ة لالفتراضات التال�ة:

 
 التأمینمعدل نمو أقساط  •
 معدالت الخصم •
 الحصة السوق�ة أثناء فترة التوقع •
 لمستخدمة في استقراء التدفقات النقد�ة ما �عد فترة التوقعمعدالت النمو ا •

 
تعتقـد �عـدم تـوافر تغیـرًا معقـوال محـتمال فـي أي مـن االفتراضـات  دارةأما بخصوص تقی�م الق�مـة قیـد االسـتعمال، فـإن اإل

 مة المركز المالي.بیر كما في تار�خ قائأعاله قد تتسبب في تجاوز الق�مة الدفتر�ة الق�مة القابلة لالسترداد �شكل ك
 

 ر  ــــــــالمخاط إدارة - ٢٦
 

 
 حوكمة المخاطر

تتمثـــل حوكمـــة المخـــاطر الخاصـــة �الشـــركة فـــي مجموعـــة مـــن الس�اســـات واإلجـــراءات والوســـائل الرقاب�ـــة المقـــررة والتـــي 
ر المرغـوب بهـا تستخدم اله�كل التنظ�مي الحالي لتحقیق األهداف اإلستراتیج�ة. تتركز فلسفة الشركة فـي قبـول المخـاط

. تتعـرض دارةاإلوقبـول المخـاطر والمعتمـدة مـن مجلـس  إدارةوالمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلسـتراتیج�ة المتعلقـة بـ
، ومخـاطر االئتمـان والسـیولة والعملـة المخاطر المتعلقة �المتطل�ـات النظام�ـةو  ،التأمین ٕاعادةو  ،التأمینالشركة لمخاطر 

 ومخاطر السوق. األجنب�ة وأسعار العمولة
 

  المخاطر إدارةه�كل 
 تم تأس�س ه�كل تنظ�مي محكم داخل الشركة لتحدید ومتا�عة ومراق�ة المخاطر.

 
 

  دارةاإلمجلس 
عتمـاد اإلسـتراتیج�ات ا و  هـاتمخـاطر حیـث �قـوم بتقـد�م التوجیال حوكمةهو الجهة العل�ا المسؤولة عن  دارةاإلإن مجلس 

 حددة للشركة.والس�اسات لتحقیق األهداف الم
  
 العل�ا دارةاإل
العل�ا مسئولة عن العمل�ات الیوم�ة من أجل تحقیق األهداف اإلستراتیج�ة ضـمن س�اسـة محـددة مسـ�قًا مـن قبـل  دارةاإل

 الشركة �شأن قبول المخاطر.
 

  المراجعة الداخل�ة ٕادارةلجنة المراجعة و 
لتأكـد مـن كفا�ـة المراجعـة الداخل�ـة والتـي تقـوم �ا إدارةقبـل  المخـاطر داخـل الشـركة سـنو�ًا مـن إدارةعمل�ـات  مراجعةیتم 

دارة اإلالمراجعــة الداخل�ــة ب�حــث نتــائج كافــة عمل�ــات التقــو�م مــع  إدارةلتــزام بهــذه اإلجــراءات. تقــوم اإلجــراءات ومــن اال
 .توص�ات م�اشرة إلى لجنة المراجعةوتقد�م تقر�ر �النتائج وال العل�ا

 
�ـة �مـا تحقیـق اهـداف مال تعیـقالمخاطر المال�ة للشركة هـو حما�ـة الشـركة مـن احـداث  إدارةن الهدف الرئ�سي الطار إ

 .في ذلك عدم استغالل الفرص
 

 :للتخفیف من حدتها دارةاإلف�ما یلي ملخصًا �المخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المت�عة من قبل 
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
  (تتمة)ر ـــالمخاط إدارة - ٢٦

 
    التأمینمخاطر  إدارة

إن المخاطر �موجب عقد تأمین تمثل المخاطر بوقـوع حـادث مـا مـؤمن عل�ـه مـع عـدم التأكـد مـن حجـم وزمـن المطال�ـة 
الناتجة عن ذلـك الحـادث.  تتمثـل المخـاطر الرئ�سـ�ة التـي تواجههـا الشـركة �موجـب هـذه العقـود فـي المطال�ـات والمزا�ـا 

.  و�خضــع ذلــك لتكــرار وحجــم المطال�ــات والمزا�ــا التــأمینو�ــات الفعل�ــة المدفوعــة التــي تز�ــد عــن الق�مــة الدفتر�ــة لمطل
الفعل�ــة المدفوعــة أكثــر مــن تلــك المقــدرة أصــال والتطــورات الالحقــة للمطال�ــات طو�لــة األجــل. تتحســن تغیــرات المخــاطر 

أثرًا حیــث أن المحــافظ األكثــر تنوعــًا تكــون أقــل تــ التــأمینوذلــك بتوز�ــع مخــاطر الخســائر علــى محفظــة كبــرى مــن عقــود 
 غیر المتوقعة. األحداثفي أي جزء من المحفظة و  اتر �التغی

 
 التـأمینتنفیذ عمل�ـات وحدودها وأ�ضًا وضوح صالح�ات  التأمینوعمل�ات  األقساطالمتعلقة �جراءات اإلو الس�اسات ن إ

 التـأمینسـؤولین عـن اخت�ـار عقـود االشـخاص المخـولین الم ي توضـح الظـروف المح�طـة ببیئـة العمـل مـن حیـثهي الت
. یتم التأكد من تطبیق هذه النظم �شكل دوري كما تتم مراق�ة التطورات في السوق غیر ذلك من األمورو  التأمین عادةإ و 

تحكــم ســس وقواعــد ألــى إل مــع هــذه التطــورات وترجمتهــا مــر، یــتم التفاعــذا مــا تطلــب األوإ قل�مــي والمحلــي. العــالمي واال
 .التأمینعمل�ات 

 
مــن  أطــراف ثالثــةلــى إ�كمــن فــي تحو�ــل هــذه المخــاطر  التــأمینخــاطر الرئ�ســي �النســ�ة لمخــاطر ن مق�ــاس مراق�ــة المإ

المسندة �أساس نسـبي وغیـر نسـبي مـع حـدود احتجـاز مختلفـة ت�عـا  التأمین إعادة. یتم وضع عمل�ة التأمینإعادة خالل 
منفـرد أو عقـد إعـادة  علـى معیـد تـأمین�حیـث ال تكـون الشـركة معتمـدة  التـأمین إعـادةلخطوط االعمال. یتم تنو�ع عقود 

 .تأمین منفرد
 
ن هـذا ال �عفـي أال إإعـادة تـأمین، ن الشـركة لـدیها ترتی�ـات أ�ـالرغم مـن و . التـأمینمخـاطر  دارةإل التـأمین إعادةستخدم ت

 مینالتــأعــادة الشــركة مــن مســؤولیتها كمــؤمن رئ�ســي و�ــذلك فــإن التعــرض لمخــاطر االعتمــاد ال یــزال قائمــا �النســ�ة إل
. هـذه التـأمینإعـادة ته ضـمن ترتی�ـات اغیـر قـادر علـى الوفـاء �مسـؤول� التـأمینلى الحد الذي �كون عنـده معیـد إالمسند 

م جیـد یـتم مراقبتـه تـأمین مـع معیـدي تـأمین ذوي تقیـ� إعـادةهذه �الدخول فـي ترتی�ـات  اإلئتمانتقلل الشركة من مخاطرة 
 إبـرامالمال�ـة قبـل  مالءتهـم�شـكل سـنوي وذلـك �مراجعـة  التـأمینن�ـة لمعیـدي السـمعة االئتما تقیـ�م. یتم على اساس دوري 

التي تم تسل�مها ولـم تـتم  التأمینالمخصصات لمطال�ات  من خالل رصد حت�اطي. تتم مراق�ة مخاطر االأي عقد معهم
 .ذا دعت الحاجة لذلكإ -�شكل منتظم و�تعدیل هذا المخصص  تسو�تها

 
 ات المطال�اتاحت�اط�تقل للمطال�ات و المس التأمینمراجعة خبیر 

للمراجعـة الدور�ــة لنمــاذج  التــأمینتقــوم الشـركة �اســتخدام خبیـر فــي شـؤون  التـأمینمخــاطر  التخفیـف مــن حـدةجــل مـن أ
 ات المطال�ات.احت�اط�مطال�ات الشركة والمطال�ات المتوقعة وكذلك التحقق من كفا�ة 

 
 االفتراضات الرئ�س�ة

تم تحدید الخسارة النهائ�ة �المقدرة للشركة، و دیرات هو نس�ة الخسارة النهائ�ة كمن في التقالذي � األساسين االفتراض إ
 �قدر االمكان. التأمین�استخدام طر�قة خبیر 

 
 الحساس�ات

(اجمــالي المطال�ـات تحــت التســو�ة ناقصــا حصــة  التــأمین �موجــب عقــودالمطال�ـات نتیجــة مطلو�ــات الن تعتقـد الشــركة أ
ن المــدفوعات تســو�ة) فــي نها�ــة الســنة كاف�ــة، إال أن هــذه الم�ــالغ غیــر مؤكــدة وأمــن المطال�ــات تحــت ال مینالتــأمعیــدي 

ـــ ـــف عـــن التزامـــات المطال� ـــد تختل ـــة ق ـــوائم المال�ـــة. إالفعل� ـــات ات المســـجلة فـــي الق ـــأمین حساســـةن مطلو� لعـــدد مـــن  الت
ت المتكبــدة �ــات المطال�ــات والتغیــر فــي المطال�ــامطلو  الخســارة للســنة �النســ�ة للتغیــر فــيحساســ�ة . تســتند االفتراضــات

نقـص فـي  / % ز�ـادة١٥المطال�ـات تحـت التسـو�ة و احت�ـاطينقـص فـي ز�ـادة /  %١٠سـاس غیر المبلـغ عنهـا علـى أ
 دناه:مبلغ عنها كما هو موضح أالمطال�ات المتكبدة وغیر ال
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  (تتمة)ر ــــالمخاط إدارة - ٢٦

 
 ٢٠١٥ 

 ألف ر�ـال سعودي
 ٢٠١٤ 

 ف ر�ـال سعوديأل
% ١٠تأثیر  صافي المطالبات تحت التسویة لمعیدي التأمین

 ز�ادة
% ١٠تأثیر  

 نقص
% ١٠تأثیر  

 ز�ادة
% ١٠تأثیر  

 نقص
        
 )٨,٠٣١  )٨,٠٣١(  ١٠,٥١٥  )١٠,٥١٥ 
 
 ٢٠١٥ 

 ألف ر�ـال سعودي
 ٢٠١٤ 

 ألف ر�ـال سعودي
% ١٥تأثیر  تأمینلمعیدي المطالبات متكبدة لم یبلغ عنھا  احتیاطي

 ز�ادة
% ١٥تأثیر  

 نقص
% ١٥تأثیر  

 ز�ادة
% ١٥تأثیر  

 نقص
        
 )٢٥,٤٣١  )٢٥,٤٣١(  ٢٧,٢٠١  )٢٧,٢٠١ 

 ٣٣,٤٦٢  )٣٣,٤٦٢(  ٣٧,٧١٦  )٣٧,٧١٦( المجموع
 

  تكرار المطال�ات وم�الغها
التــأمین ة، �شــكل رئ�ســي، بتغط�ــة مخــاطر �مكــن أن یتــأثر تكــرار المطال�ــات وم�الغهــا �العدیــد مــن العوامــل. تقــوم الشــرك

. تعتبـر هـذه العمل�ــات كعقـود تـأمین قصــیرة ال�حـري  التــأمینو ، العامـةالحـوادث و  ،الســطوو  ،الحر�ـقو  ،المرك�ـاتو  ،الطبـي
خـالل فتـرة زمن�ـة قصـیرة. وهـذا مـن شـأنه أن �سـاعد فـي التقلیـل وتسـو�تها اإل�الغ عـن المطال�ـات  عادةً األجل ألنه یتم 

 .التأمینر من مخاط
 

  الحر�ق والسطو
الحرائــق والســطو، یتمثــل الخطــر الرئ�ســي فــي األضــرار مــن الحر�ــق وغیرهــا مــن المخــاطر  �النســ�ة لعقــود التــأمین ضــد

ر المناسـ�ة لمصـلحة المـؤمن لـه. تعتبـالناجمة المتعلقة بهـا، �ـالرجوع إلـى ق�مـة االسـتبدال أو أسـاس التعـو�ض مـع القـ�م 
والوقــت المســتغرق للبــدء �العمل�ــات التــي تــؤدي إلــى إعاقــة العمــل مــن م�م الممتلكــات المتضــررة ء أو تــر بنــا إعــادةتكلفــة 

ف�مــا یتعلــق بتـراكم الضــمانات المتعلقــة �الممتلكـات یــتم تغطیتهــا و . ة التــي تـؤثر علــى مســتوى المطال�ـاتالعوامـل الرئ�ســ�
 .النسب�ة التأمین إعادةمن خالل إتفاق�ات 

 
  المرك�ات

، تتمثل المخاطر الرئ�س�ة في المطال�ات المتعلقة �الوفاة واإلصا�ات الجسـد�ة وتبـدیل أو ین على المرك�ات�النس�ة للتأم
 ٪٥٠على الس�ارات والذي �مثل  التأمینلى المرك�ات المؤمنة. لدى الشركة تركیز في إضافة إ الغیرإصالح ممتلكات 

 .التأمین األقساطمن إجمالي 
 

ودرجـــة االضـــرار فـــي الممتلكـــات مـــن أهـــم  واالصـــا�ات �الوف�ـــاتالمحـــاكم ف�مـــا یتعلـــق  االتـــي تقررهـــ�عتبـــر التعو�ضـــات 
 تـأمین عـن أخطـار الخسـائر الناتجـة عـن تضـرر إعـادةالعوامل التي تؤثر على مستوى المطال�ات. لدى الشركة تغط�ة 

 .أكثر من مرك�ة في حادث واحد
 

 
  الحوادث العامة والتعو�ض عن حوادث العمل

تعو�ضــات العمــال، و ، الحــوادث الشخصــ�ةو ب لفئــات متنوعــة مــن التــأمین علــى الحــوادث مثــل فقــدان المــال، یــتم اإلكتتــا
التــي قـــد تعو�ضــات المحتملـــة ال. إن حجــم الخســـائر أو األضــرار و والتعو�ضــات المهن�ـــةوالتــأمین ضـــد الغیــر، ، الســفرو 

 ت.هي من العوامل الرئ�س�ة التي تؤثر في مستوى المطال�اتقررها المحاكم 
 
 

 
 
٤۱ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
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 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
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  (تتمة)ر ـــالمخاط إدارة - ٢٦

 
 

  ال�حري 
تلـف السـفینة نفسـها و تلـف ال�ضـاعة المـؤمن علیهـا أو ال�حـري هـو فقـدان أ التـأمین�عتبر العنصر الرئ�سي للخطـر فـي 

الخســـارة أو  مقـــدارن إعـــن الخســـارة الكل�ـــة أو الجزئ�ـــة.  تعـــو�ض المختلفـــة ممـــا یـــؤدى إلـــى مطال�ـــات �ســـبب الحـــوادث 
المملكـة العر��ـة  فـي نطـاقعلـى المخـاطر  التـأمین. یـتم ال�ـاتالعامل الرئ�سي الذي یؤثر على مستوى المط الضرر هو
 من خالل اإلتفاق�ات النسب�ة. التأمین إعادةتم إجراء ترتی�ات مع شركات یالسعود�ة. 

 
 

  التأمینتركیز مخاطر 
الشركة لمخاطر تأمین متعددة . قامت  أن تعرض�مكن فردة نل�س لدى الشركة عقد �غطي المخاطر �النس�ة لحوادث م

أي الشـركة  ىلـ�س لـدعلى نحو كاف لمواجهة المخاطر التـي قـد تنطـوي علـى دعـاوي قضـائ�ة.  التأمین إعادةالشركة ب
 .عنها اإل�الغمن تار�خ  سنو واحدةلغها أو توقیت دفعها في غضون امطال�ات كبیرة لم یتم التوصل إلى م�

 

 
 الطبيالتأمین 

الطبــي الخاصــة �الشــركة لضــمان تنــوع المخــاطر �شــكل جیــد مــن حیــث نــوع المخــاطر  التــأمینتصــم�م إســتراتیج�ة  تــم
منــاطق الجغراف�ــة وذلــك ومســتوى المزا�ــا المــؤمن علیهــا. و�مكــن تحقیــق ذلــك �شــكل كبیــر مــن خــالل تنــوع القطاعــات وال

مراجعـة االعت�اد�ـة للمطال�ـات الفعل�ـة وسـعر المنـتج االعت�ار الظروف الصح�ة الحال�ـة والن األسعار تأخذ �أللتأكد من 
ت�اع س�اسة تقوم على المتا�عة الجادة والنشطة للمطال�ات اعة المطال�ات. كما تقوم الشركة �واإلجراءات التفصیل�ة لمتا�

 إعادةتغط�ة . یوجد لدى الشركة ي �مكن أن تؤثر سل�ًا على الشركةوذلك لتغط�ة المخاطر المستقبل�ة غیر المتوقعة الت
 تأمین للحد من الخسائر المتعلقة �أي مطال�ة فرد�ة.

 
  المخاطر المتعلقة �المتطل�ات النظام�ة

ـــة الســـعود�ة.  ـــة فـــي المملكـــة العر�� ـــات األنظمـــة المحل� ـــات الشـــركة لمتطل� ـــبتخضـــع عمل� هـــذه األنظمـــة فقـــط  ال تتطل
لقیــود مثــل كفا�ــة رأس المــال لتقلیــل مخــاطر الحصــول علــى الموافقــات ومراق�ــة النشــاطات فحســب، بــل وتفــرض �عــض ا

 ولتمكینها من سداد إلتزاماتها غیر المتوقعة عند نشوئها. التأمینالعجز واإلفالس من قبل شركات 
 

  مخاطر اإلئتمان 
ممـا یـؤدي إلـى تكبـد الطـرف  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء �التزاماته �شأن أداة مال�ة ما،

مخـاطر االئتمـان القصـوى للشـركة  فإن، الشركةخسارة مال�ة. �النس�ة لكافة فئات الموجودات المال�ة المقتناة من خر اآل
 الق�مة الدفتر�ة المفصح عنها في قائمة المركز المالي.تمثل 

 
 :اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة لتقلیل مخاطر المعتمدةف�ما یلي ب�انًا �الس�اسات واإلجراءات 

 
فقـط مـع جهـات معتـرف بهـا وذات سـمعة جیـدة. وتكمـن س�اسـة الشـركة  التـأمین عادةإ و  التأمینتقوم الشركة بإبرام عقود 

ذلك ، یــتم مراق�ــة لـوالدراســة مـن الناح�ــة اإلئتمان�ـة. إضــافة  �ـأن یخضــع كافـة العمــالء الـذین تــود التعامـل معهــم للتحقـق
 .ض الشركة لمخاطر الدیون المعدومة�صورة مستمرة لتقلیل تعر  التأمین عادةإ و  التأمینالم�الغ المستحقة �موجب عقود 

 
تقــوم الشــركة �الحــد مــن المخــاطر المتعلقــة �ــالوكالء والوســطاء وذلــك بوضــع حــدود إئتمــان لكــل وكیــل ووســ�ط، ومراق�ــة 

 .تحت التسو�ةالذمم المدینة 
 

�ة المعتمــدة مــن لجنــة ســتثمار ذلــك ط�قــًا للس�اســة االو  ســتثماراال إدارة�ة للشــركة مــن قبــل لجنــة ســتثمار تــدار المحفظــة اال
 .ستثماراال
 
 
 

 
 
٤۲ 
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 مخاطر االئتمان (تتمة)

، تقوم الشركة �التعامل فقط مـع بنـوك تجار�ـة ذات تجة عن الموجودات المال�ة األخرى ف�ما یتعلق �مخاطر اإلئتمان النا
 .ةإئتمان�ة جید وتصن�فاتكز مالي قوي مر 

 

 .طر إئتمان هامة داخل الشركةال یوجد تركیز في مخا
 

 یوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:
 

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في  التأمینعملیات   عملیات المساھمین
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف  

 سعودي)
 

 نقد وما فى حكمھ ۲۸۱٫٥٤٦  ۱۹٫٤۰۹
  ودیعة ألجل ۱۱٤٫۳۰۰  ۱٤٥٫۸۰۰

 استثمارات متاحة للبیع ۱۸٥٫۰۷۲  ۸٥٫۸۸۸
ــ     أقساط تأمین وأرصدة إعادة تأمین مدینة ۲۹۰٫٤۳۹  
ــ     مكتسبةأقساط غیر  في التأمینحصة معیدى  ۱۷٤٫۲٥۰  
ــ     تحت التسویةمطالبات في  التأمینحصة معیدى  ۳۰٥٫۷٦۹  

 أخرى وموجوداتدفوعة مقدما مصاریف م ٤۰٫٦٤۳  ۱٫۹۰۸
۲٥۳٫۰۰٥  ۱٫۳۹۲٫۰۱۹  

 
 
 

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في  التأمینعملیات   عملیات المساھمین
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف  

 سعودي)
 

 نقد وما فى حكمھ ۷۳٫٦٤۲  ٥۸٫۰٥٦
 متاحة للبیعات استثمار ٥٦٫۲۷٦  ۱۸۲٫۲۰٤

ــ    مدینةأقساط تأمین وأرصدة تأمین  ۳٦۰٫۲۳٦  
ــ    حصة معیدى التأمین في أقساط غیر مكتسبة ۱٦٥٫۹۳٦  
ــ    تحت التسویةالمطالبات  في التأمینحصة معیدى  ۱۰۰٫۸٤٥  

 أخرى وموجوداتمصاریف مدفوعة مقدما  ۸۷٫٤٦۸  ۲٫۷۹۸
۲٤۳٫۰٥۸  ۸٤٤٫٤۰۳  

 
 مخاطر السیولة

عهــدات المتعلقــة �التزاماتهــا المال�ــة عنــد اســتحقاقها. یــتم تتمثــل مخــاطر الســیولة فــي عــدم مقــدرة الشــركة علــى الوفــاء �الت
�التأكد مـن توفر السیولة الكاف�ة لمواجهـة أ�ـة التزامـات عنـد نشـوئها. و�ـتم  دارةاإلمراق�ة متطل�ات السیولة شهر�ًا، وتقوم 

 جل لدى بنوك محل�ة.كبیر من سیولة الشركة في ودائع ألجزء  استثمار
 

 
 
٤۳ 
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 االستحقاقتوار�خ 

التعاقد�ـة غیـر  االلتزامـاتیلخص الجدول أدناه توار�خ استحقاق المطلو�ات المال�ة الخاصة �الشـركة وذلـك علـى اسـاس 
 المخصومة المتوقعة المت�ق�ة:

 

 اإلجمالي
ولكن أقل  أكثر من سنة

 حتى سنة واحدة سنوات ٥من 
 

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في  سعودي)ریـال (ألف  ي)سعودریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
   التأمینالمطلوبات المالیة لعملیات    

    التأمینمعیدي لى إ ذمم دائنة ۱۳٤٫۱۷۷ ۱۷٫۱۰٦ ۱٥۱٫۲۸۳
ــ   ۳۷٫٥۹٦    أخرى مستحقة ومطلوبات مصروفات ۳۷٫٥۹٦ 

ــ   ٥۹۲٫۲٦۳    تحت التسویةمطالبات  ٥۹۲٫۲٦۳ 
۷۸۱٫۱٤۲ ۱۷٫۱۰٦ ۷٦٤٫۰۳٦  

 مطلوبات المالیة للمساھمینال   
ــ   ۸٤۸  أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات ۸٤۸ 
 جھة ذات عالقةمستحق إلى  ــ ۲۷۰ ۲۷۰

۱٫۱۱۸ ۲۷۰ ۸٤۸  
 إجمالي المطلوبات المالیة ۷٦٤٫۸۸٤ ۱۷٫۳۷٦ ۷۸۲٫۲٦۰

 
 

 اإلجمالي
ولكن أقل  أكثر من سنة

 حتى سنة واحدة سنوات ٥من 
 

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ال ریـ(ألف  سعودي)ریـال (ألف 
   التأمینالمطلوبات المالیة لعملیات    

    التأمینمعیدي ل ذمم دائنة ۱۰٤٫۰۷٦ ۲٤٫٥۱۲ ۱۲۸٫٥۸۸
ــ   ۲۷٫۰٥۱  أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات ۲۷٫۰٥۱ 

   تحت التسویةمطالبات  ۲۲٥٫۹۰۳ ۱۲٤٫۷۸۹ ۳٥۰٫٦۹۲
٥۰٦٫۳۳۱ ۱٤۹٫۳۰۱ ۳٥۷٫۰۳۰  

 المطلوبات المالیة للمساھمین   
ــ   ۱٫٤۰۰  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ۱٫٤۰۰ 
ــ   ۱۸٫۷٥۰  مستحق من مؤسسة مالیة ۱۸٫۷٥۰ 

ــ   ۲۷۰ ۲۷۰  مستحق لجھة ذات عالقة 
۲۰٫٤۲۰ ۲۷۰ ۲۰٫۱٥۰  
 إجمالي المطلوبات المالیة ۳۷۷٫۱۸۰ ۱٤۹٫٥۷۱ ٥۲٦٫۷٥۱

 
 محفظة السیولة
ن جم�عهــا مســتحقة أســاس التــدفقات النقد�ــة المخصــومة و ات بتــار�خ قائمــة المركــز المــالي مبن�ــة علــى أال یوجــد مطلو�ــ

 السداد وفق األسس المذكورة أعاله.
 

 مخاطر العمالت االجنب�ة
نتیجـــة للتغیـــرات فـــي أســـعار الصـــرف  مـــا تتمثـــل مخـــاطر العمـــالت فـــي المخـــاطر الناتجـــة عـــن تذبـــذب ق�مـــة أداة مال�ـــة

�ــأن مخــاطر وقــوع خســائر جوهر�ــة �ســبب  دارةاإل. تعتقــد الســعودير�ـــال المعــامالت الرئ�ســ�ة للشــركة �الاألجنبــي. تــتم 
 .�التحوط لمخاطر العمالت األجنب�ةو�التالي ال تقوم الشركة ة، �ات في أسعار الصرف األجنبي ضئیلالتقل

 
 
٤٤ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
  (تتمة)ر ــــــــالمخاط إدارة - ٢٦

 
 (تتمة) مخاطر العمالت االجنب�ة

 
  سعوديریـال  دوالر أمریكى إلجماليا

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
 التأمینموجودات عملیات    

 نقد وما فى حكمھ ۲٥۲٫٥۸۱ ۲۸٫۹٦٥ ۲۸۱٫٥٤٦
ــ   ۱۱٤٫۳۰۰  ودیعة ألجل ۱۱٤٫۳۰۰ 
 متاحة للبیعات استثمار ۱۸۰٫۰۲٦ ٥٫۰٤٦ ۱۸٥٫۰۷۲
ــ   ۲٦٦٫۹۲۹  ، صافياقساط تأمین مدینة ۲٦٦٫۹۲۹ 

ــ   ۲۳٫٥۱۰  ، صافيالتأمینمعیدي ل ذمم مدینة ۲۳٫٥۱۰ 
ــ   ۱۷٤٫۲٥۰  حصة معیدى التأمین في أقساط غیر مكتسبة ۱۷٤٫۲٥۰ 
ــ   ۳۰٥٫۷٦۹  حصة معیدى التأمین في مطالبات تحت التسویة ۳۰٥٫۷٦۹ 

ــ   ٤۰٫٦٤۳  وموجودات أخرىدما مصاریف مدفوعة مق ٤۰٫٦٤۳ 
 التأمینمجموع موجودات عملیات  ۱٫۳٥۸٫۰۰۸ ۳٤٫۰۱۱ ۱٫۳۹۲٫۰۱۹

    
 موجودات المساھمین   

 نقد وما فى حكمھ  ۱۱٫۷٥۳ ۷٫٦٥٦ ۱۹٫٤۰۹
ــ   ۱٤٥٫۸۰۰  ودیعة ألجل ۱٤٥٫۸۰۰ 

 متاحة للبیع اتاستثمار  ۷۹٫۹٦۲ ٥٫۹۲٦ ۸٥٫۸۸۸
 لمساھمینمجموع موجودات ا ۲۳۷٫٥۱٥ ۱۳٫٥۸۲ ۲٥۱٫۰۹۷

 مجموع الموجودات ۱٫٥۹٥٫٥۲۳ ٤۷٫٥۹۳ ۱٫٦٤۳٫۱۱٦
 
 

  سعوديریـال  دوالر أمریكى اإلجمالي
 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 موجودات عملیات التأمین   
 نقد وما فى حكمھ ٦۱٫٦٥۳ ۱۱٫۹۸۹ ۷۳٫٦٤۲
 متاحة للبیعتثمارات اس ٥۱٫۳۹٥ ٤٫۸۸۱ ٥٦٫۲۷٦
ــ   ۳٥٤٫۷۷۷  ، صافيقساط تأمین مدینةا ۳٥٤٫۷۷۷ 
ــ   ٥٫٤٥۹  ، صافيمعیدي التأمینل ذمم مدینة ٥٫٤٥۹ 

ــ   ۱٦٥٫۹۳٦  غیر مكتسبة أقساط فيحصة معیدى التأمین  ۱٦٥٫۹۳٦ 
ــ   ۱۰۰٫۸٤٥  تحت التسویةمطالبات في حصة معیدى التأمین  ۱۰۰٫۸٤٥ 
ــ   ۸۷٫٤٦۸  أخرى وموجوداتمصاریف مدفوعة مقدما  ۸۷٫٤٦۸ 
 التأمینعملیات  مجموع موجودات ۸۲۷٫٥۳۳ ۱٦٫۸۷۰ ۸٤٤٫٤۰۳

    
 موجودات المساھمین   

 نقد وما فى حكمھ ٥۷٫۷۳۷ ۳۱۹ ٥۸٫۰٥٦
 متاحة للبیع اتاستثمار ۱۰٥٫۱۷٦ ۷۷٫۰۲۸ ۱۸۲٫۲۰٤
 مجموع موجودات المساھمین ۱٦۲٫۹۱۳ ۷۷٫۳٤۷ ۲٤۰٫۲٦۰

 مجموع الموجودات ۹۹۰٫٤٤٦ ۹٤٫۲۱۷ ۱٫۰۸٤٫٦٦۳
 

 
 
٤٥ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
  (تتمة)ر ــــــــالمخاط إدارة - ٢٦

 
 (تتمة) مخاطر العمالت االجنب�ة

 
  سعوديریـال  دوالر أمریكى اإلجمالي

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
 التأمینمطلوبات عملیات    

ــ     ۱٥۱٫۲۸۳     التأمینمعیدي ل ذمم دائنة ۱٥۱٫۲۸۳ 
ــ     ۳۷٫٥۹٦    أخرى ومطلوبات مصروفات مستحقة ۳۷٫٥۹٦ 

ــ     ٥۹۲٫۲٦۳    تحت التسویةمطالبات  ٥۹۲٫۲٦۳ 
ــ     ۷۸۱٫۱٤۲  ۷۸۱٫۱٤۲  

    
 مطلوبات المساھمین   

ــ     ۸٤۸    أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات ۸٤۸ 
ــ     ۲۷۰    ذات عالقةجھة مستحق إلى  ۲۷۰ 

ــ     ۱٫۱۱۸  مجموع مطلوبات المساھمین ۱٫۱۱۸ 
ــ     ۷۸۲٫۲٦۰  مجموع المطلوبات ۷۸۲٫۲٦۰ 

  
  سعوديریـال  دوالر أمریكى اإلجمالي

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما  في  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
 التأمینمطلوبات عملیات    

ــ     ۱۲۸٫٥۸۸     التأمینمعیدي ل ذمم دائنة ۱۲۸٫٥۸۸ 
ــ     ۲۷٫۰٥۱    أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات ۲۷٫۰٥۱ 
ــ     ۳٥۰٫٦۹۲    تحت التسویةمطالبات  ۳٥۰٫٦۹۲ 
ــ     ٥۰٦٫۳۳۱  ٥۰٦٫۳۳۱  

    
 مطلوبات المساھمین   

ــ     ۱٫٤۰۰    أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات ۱٫٤۰۰ 
ــ     ۱۸٫۷٥۰ ۱۸٫۷٥۰  ن مؤسسة مالیةمستحق م 

ــ     ۲۷۰    جھة ذات عالقةمستحق إلى  ۲۷۰ 
 مجموع مطلوبات المساھمین ۱٫٦۷۰ ۱۸٫۷٥۰ ۲۰٫٤۲۰
 مجموع المطلوبات ٥۰۸٫۰۰۱ ۱۸٫۷٥۰ ٥۲٦٫۷٥۱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
٤٦ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
  (تتمة)ر ــــــــالمخاط إدارة - ٢٦

 
 مخاطر أسعار العموالت

ة أو التـدفقات النقد�ـة المسـتقبل�ة ألداة مال�ـة مـا نتیجـة التغیـرات فـي تنشأ مخاطر أسعار العمـوالت عـن تذبـذب فـي الق�مـ
. تعـرض األدوات المال�ـة �عمولـة عائمـة الشــركة لمخـاطر أسـعار العمـوالت الناتجــة أسـعار العمـوالت السـائدة فـي الســوق 

ة مـن مخـاطر عمولـة ناتجـعن التدفقات النقد�ة، بینما األدوات المال�ة �عمولة ثابتة تعرض الشـركة لمخـاطر العمـوالت ال
  .الق�مة العادلة

 
. تقــوم والودائــع ألجــل النقــد ومــا فــي حكمــهاتها و�شــأن اســتثمار تتعــرض الشــركة لمخــاطر أســعار العمــوالت �شــأن �عــض 

ـــرات فـــي أســـعار العمـــوالت �ـــالعمالت المســـجلة بهـــا  ـــة التغی الشـــركة �الحـــد مـــن مخـــاطر أســـعار العمـــوالت وذلـــك �مراق�
 ات.ستثمار اال
 

ــاه أثــر مخــاطر أســعار العمــوالت علــى قائمــة �عكــس  مســاهمین �ســبب التغیــرات المحتملــة الــدخل الشــامل للالجــدول أدن
 .�قاء كافة المتغیرات األخرى ثابتةالمعقولة في أسعار العموالت مع 

 
شـركة على قائمة الدخل الشامل للمسـاهمین أثـر التغیـرات المفترضـة فـي أسـعار العمـوالت علـى دخـل ال الحساس�ةمثل ت

 د�سمبر: ٣١للسنة وذلك على أساس الموجودات المال�ة والمطلو�ات المال�ة �عمولة عائمة والمقتناة كما في 
 
   للسنةالشامل الدخل (الخسارة) / األثر على   
 سعودي)ریـال (ألف  التغیر في نقاط األساس 

۲۰۱٥ ٥۰ ۱٫۳۰۰ 
 ــ ٥۰ ۲۰۱٤

 
 مخاطر أسعار السوق 
مال�ــة نتیجــة لــة للتــدفقات النقد�ــة المســتقبل�ة ألداة ق هــي المخــاطر المتعلقــة بتقل�ــات الق�مــة العادان مخــاطر أســعار الســو 

ســواء كانــت هــذه  )تأو مخــاطر العمــال الفائــدةللتغیــرات فــي أســعار الســوق (بخــالف تلــك الناشــئة عــن مخــاطر أســعار 
لهــا أو �أ�ــة عوامــل أخــرى مــؤثرة فــي كافــة التغیــرات ناتجــة عــن عوامــل خاصــة بهــذه األداة المال�ــة أو �الجهــة المصــدرة 

 السوق.في وات المال�ة المشابهة المتداولة األد
 

 .دارةاإلمجلس  لتوجیهاتات من قبل صندوق متخصص وفقًا ستثمار اال إدارةتتم 
 

 �ظهر الجدول أدناه التسلسل الهرمي لألدوات المال�ه المقیدة �الق�مة العادلة: 
 

 المجموع ۳مستوى ال  ۲المستوى   ۱المستوى   
        ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في 
        ات متاحة للبیع استثمار

        اسھم حقوق ملكیة: 
ــ      ۲۹٫۸۷۷  التأمینعملیات  ــ        ۲۹٫۸۷۷ 

 ۳۱٫۷۹٦ ۱٫۹۲۳  ۱۸٫٤۲۹  ۱۱٫٤٤٤  عملیات المساھمین
        اسھم ائتمانیة:

ــ      ۱۰۰٫۰۰۰  ٥٥٫۱۹٥  التأمینعملیات   ۱٥٥٫۱۹٥ 
ــ      ٥٦٫۰۱٥  عملیات المساھمین ــ        ٥٦٫۰۱٥ 

  ۱٥۲٫٥۳۱  ۱۱۸٫٤۲۹  ۱٫۹۲۳ ۲۷۲٫۸۸۳ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
٤۷ 

   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
     ( شركة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
   ٢٠١٥ د�سمبر ٣١ للسنة المنته�ة في

 
 المخاطر (تتمة) إدارة - ٢٦

 
 مخاطر العمالت االجنب�ة (تتمة)

 
 المجموع ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   

        ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في 
        یع ات متاحة للباستثمار

        اسھم حقوق ملكیة: 
 ۱۰٫۸۹٥ ــ      ــ      ۱۰٫۸۹٥  التأمینعملیات 

 ۲٦٫۰۷۷ ۱٫۹۲۳  ــ      ۲٤٫۱٥٤  عملیات المساھمین
        اسھم ائتمانیة:

 ٤٥٫۳۸۱ ــ      ٤۰٫۰۰۰  ٥٫۳۸۱  عملیات التأمین
 ۹٦٫٤۰٦ ــ      ۷۰٫۰۰۰  ۲٦٫٤۰٦  عملیات المساھمین

        :ودیعة شھادة
 ٥۹٫۷۲۱ ــ      ٥۹٫۷۲۱  ــ      المساھمینعملیات 

  ٦٦٫۸۳٦  ۱٦۹٫۷۲۱  ۱٫۹۲۳ ۲۳۸٫٤۸۰ 
 

لــدى الشــركة أدوات حقــوق ملك�ــة غیــر مدرجــة مقیــدة �التكلفــة أو ســعر الب�ــع التأشــیري والتــي یــتم ادراج أثــر التغیــر فــي 
لم �كن  ها یتم قید التأثیر في قائمة الدخل الشامل للمساهمین.سعرها فقط عند ب�ع األداة أو عند انخفاض ق�متها، وعند

 .٢٠١٤و  ٢٠١٥د�سمبر  ٣١هناك تناقالت ما بین المستوى األول والثاني والثالث خالل السنة المنته�ة في 
 

 رأس المال  إدارة
�ــة السـیولة لمواجهــة كفایـتم تحدیــد وتنظـ�م متطل�ــات رأس المـال مــن قبـل مؤسســة النقـد العر�ــي السـعودي وذلــك لضـمان 

ـــك لتحقیـــق أغراضـــها وز�ـــادة المنفعـــة  اً . كمـــا وضـــعت الشـــركة أهـــدافالتعثـــرات ـــاظ علـــى رأس مـــال قـــوي وذل أخـــرى للحف
 للمساهمین.

 
ــ متطل�ــات رأس المــال وذلــك بتقــدیر حجــم اإلنخفــاض بــین مســتو�ات رأس المــال  إدارةتقــوم الشــركة، �صــورة منتظمــة، ب
التعــد�الت علــى مســتو�ات رأس المـال الحــالي علــى ضــوء التغیــرات فــي ظــروف الســوق المسـجلة والمطلو�ــة. یــتم إجــراء 

وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة. وللحفاظ على أو تعدیل ه�كل رأس المال، یجوز للشركة تعدیل مقدار 
 توز�عات األر�اح المدفوعة للمساهمین أو إصدار أسهم.

 
مــن الالئحــة التنفیذ�ــة الصــارة مــن  ٦٦فــي المملكــة العر��ــة الســعود�ة (المــادة  التــأمینكمــا هــو متطلــب مــن قبــل انظمــة 

�مـا �عـادل الحـد االدنـى مؤسسة النقد العر�ي السعودي) ین�غي على الشركة االحتفاظ �الحـد االدنـى مـن هـامش المـالءة 
 ٣١�ــات. كمــا فــي و هــامش المــالءة �المطالأ االلتزامــاتهــامش اقســاط المــالءة � بخصــوص متطل�ــات راس المــالمــن 

فـي  ةالمطلو�ـ االلتزامـاتقل من الحد االدنى من هامش مسـتوى المـالءة �أ االلتزامات، مستوى المالءة �٢٠١٥د�سمبر 
 نطاق المادة المذكورة اعالة من الالئحة التنفیذ�ة. 

 
 

  أرقام المقارنة – ٢٧
 حال�ة.توافق مع العرض للسنة الصنیف �عض أرقام السنة السا�قة لتتم إعادة ت

 
 عتماد القوائم المال�ة ا – ٢٨

فبرایـــر  ١٧ الموافـــق ھ١٤٣٧ ىاألولـــجمـــادى  ٨ بتـــار�خ دارةاإلعتمـــدت هـــذه القـــوائم المال�ـــة مـــن قبـــل أعضـــاء مجلـــس ا 
٢٠١٦. 
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